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

कायप का मांक – ३९ 
सभावृ तांत 

दनांक – २०.१.२०१५                           वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे जानेवार  - २०१५ ची मा सक मा. महापा लका 
सभा मंगळवार द.२०.१.२०१५ 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 होते.  

 

१.   मा.धराडे 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 े सु रेश रंगनाथ 

६.   मा.भालेकर अ णा दल प 

७.   मा.सौ. वाती मोद साने 

८.   मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

९.   मा.थोरात व नता एकनाथ 

१०.   मा.सायकर अजय शंकरराव 

११.   मा.जाधव साधना रामदास 

१२.   मा.जाधव राहुल गुलाब 

१३.  मा.आ हाट मंदा उ तम 

१४.  मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

१५.  मा.काळजे नतीन ताप 

१६.  मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१७.  मा.जगद श शे ी 

१८.  मा.बाबर शारदा काश 

१९.  मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  

२०.  मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम  
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२१.  मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 

२२.  मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२३.  मा.तानाजी व ल खाडे 

२४.  मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२५.  मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

२६.  मा.भारती फरांदे 

२७.  मा.चा शीला भाकर कुटे 

२८.  मा.भालेराव तभा ाने वर 

२९.  मा.पांढरकर नलेश शंकरराव 

३०.  मा.राजू मसाळ  

३१.  मा.नंदा वकास ताकवणे 

३२.  मा.नेटके सुमन राज  

३३.  मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३४.  मा.भ डवे सं गता राज  

३५.  मा.मोरे वर महादू भ डवे  

३६.  मा.सयूवंशी आशा ाने वर 

३७.  मा.ल ढे गणेश नारायण 

३८.  मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

३९.  मा.†ò›ü.संद प गुलाब चंचवड े

४०.  मा.अि वनी गजानन चंचवड-ेपाट ल  

४१.  मा.अपणा नलेश डोके 

४२.  मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४३.  मा. शतल उफ वजय गोरख शंदे  

४४.  मा.जय ी वसंत गावड े

४५.  मा.पवार मनीषा काळूराम 

४६.  मा. साद शे ी  

४७.  मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 

४८.  मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

४९.  मा.सौ.साळुंके स वता सु रेश 
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५०.  मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५१.  मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

५२.  मा.वाबळे संजय म हारराव 

५३.  मा.म डगेर  वषा वलास 

५४.  मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  

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

५६.  मा.सुपे आशा र वं  

५७.  मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५८.  मा.मो हनीताई वलास लांडे 

५९.  मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

६०.  मा.जा लंदर (बा प)ु शंदे   

६१.  मा.ग हाणे सु रेखा शंकर 

६२.  मा.महेशदादा कसन लांडग े

६३.  मा. दा बाजीराव लांड े

६४.  मा.†ò›ü. नतीन ाने वर लांडग े

६५.  मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६६.  मा. व वनाथ वठोबा लांड े

६७.  मा.ननवरे िजत  बाबा 

६८.  मा.सावळे समा र वं  

६९.  मा.सौ.बनसोडे शकंुतला का शनाथ 

७०.  मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 

७१.  मा.पालांडे सुजाता सु नल 

७२.  मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

७३.  मा.कदम सदगु  महादेव 

७४.  मा. गता सुशील मंचरकर 

७५.  मा.कैलास महादेव कदम 

७६.  मा.छाया जग नाथ साबळे 

७७.  मा.पहलानी गु ब  कशनदास  

७८.  मा.आसवाणी स वता धनराज 
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७९.  मा.वाघेरे सु नता राजेश 

८०.  मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    

८१.  मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

८२.  मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

८३.  मा.काळे वमल रमेश 

८४.  मा.पाडाळे नता वलास 

८५.  मा. वनोद जयवंत नढे 

८६.  मा.तापक र अ नता मि छं    

८७.  मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

८८.  मा. वमलताई सु रेश जगताप 

८९.  मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

९०.   मा.बारणे नलेश हरामण 

९१.   मा.बारणे माया संतोष 

९२.   मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

९३.   मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

९४.   मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

९५.   मा.कलाटे वाती मयुर  

९६.   मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

९७.   मा.च धे आरती सु रेश 

९८.   मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

९९.   मा. शतल व ल ऊफ नाना काटे 

१००.  मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

१०१.  मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

१०२.  मा.जगताप राज  गणपत  

१०३.  मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

१०४.  मा.जगताप नवनाथ द त ु

१०५.  मा.सौ.तनपु रे सुषमा राज  

१०६.  मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 

१०७.  मा.जम सोनाल  पोपट 
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१०८.  मा. शांत शतोळे 

१०९.  मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  

११०.  मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

१११.  मा.गायकवाड सं या सुरदास 

११२.  मा.काटे राज  भकनशेठ 

११३.  मा.शडगे आशा सुखदेव 

११४.  मा.मोटे करण बाळासाहेब 

११५.  मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

११६.  मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 

११७.  मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

११८.  मा.पाट ल सुिजत वसंत 

११९.  मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
  

         या शवाय मा.राजीव जाधव-आयु त, मा.उ हास जगताप-नगरस चव, मा.तळदेकर - 
मु यलेखाप र क, मा.डॉ.अ नल रॉय-आरो य वै यक य अ धकार , मा.भोसले-मु यलेखापाल, 
मा.गावडे-सहआयु त, मा.च हाण,मा.पाट ल-सह शहर अ भयंता, मा.सुरगुडे- वकास अ भयंता,    
मा.डोईफोडे,मा.गायकवाड,मा.कुलकण ,मा.दंडवत,ेमा.खोसे-सहा.आयु त,मा.काची,मा.च हाण, 
मा.पठाण,मा.ग ू वार,मा.कुलकण ,मा.घोड-ेकाय.अ भयंता,मा. वण आ ट कर-सह. यव थापक य 
संचालक(पीएमपीएमएल),मा.इंदलकर–कामगार क याण अ धकार  हे अ धकार  सभेस उपि थत 
होत.े    
                                    ----------- 
मा.महापौर - उपि थत मा.नगरसेवक व नगरसे वका, आयु त, अ धकार  वग, प कार, 
नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 
 
मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, प भूषण डॉ.वसंत गोवार कर -पुणे व यापीठाचे माजी 
कुलगु  व जे ठ शा , पांडूरंग दगडोबा तरवड-ेपु याचे माजी महापौर, म हारराव गो वंदराव 
वाबळे-नगरसद य संजय वाबळे यांचे वडील,बाळा सावंत-वां े पूवचे व यमान आमदार, 
उमादेवी नाडग डा उफ बेबी शकंुतला- ये ठ अ भने ी,स रता पदक - ये ठ क वय ी, डॉ.माधवी 
सरदेसाई - सा ह य अकादमी परु कार वजे या व ये ठ सा हि यक, प ाकर कुलकण -
शा ीय गायक व नट पंडीत, भाकर नेवगी- तंभ लेखक, ये ठ प कार, गंगाराम तळेकर-
मु ंबईतील डबेवा यांचे सं थापक व नेत,े नंदकुमार भुजबळ- पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे 
माजी शासन अ धकार , कु.अि वनी शरद वारकड, आनंदराव क याणराव शतोळे-सामािजक 
कायकत, वनायक मा ती संतोजी-सामािजक कायकत,मथुराबाई लंबाजी ठ बरे,सदा शव बाबुराव 
बालघरे (आदेशबुवा), नलकंठ पतंगे,मा ती आजुन भगत,सोपान शंकर ल ढे,गजानन 
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ग हाणे, दघ,े वरा सं दप सुव यांचे द:ुखद नधन झा याने यांना दांजल  अपण करणेत 
यावी अशी सूचना मी मांडतो. 
 
मा.नारायण ब हरवाडे – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो.   
 
मा.महापौर – दांजल  वाहणेसाठ  सवानी दोन म नटे त ध उभे रहावे. 
 

(सवानी दोन म नटे त ध उभे राहू न दांजल  अपण केल .) 
 
मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, आजची सभा मंगळवार द. २७/१/२०१५ रोजी दुपार  
२.०० पयत तहकूब करणेत यावी अशी सूचना मी मांडत.े 
 
मा.व नता थोरात - मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देत.े  
 
मा.महापौर - सवा या संमती माणे मंगळवार दनांक २७/१/२०१५ रोजी दुपार  २.०० पयत  

     सभा तहकूब कर यात येत आहे.  
 

 
  
 
 

 (धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

     पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
     पंपर  - ४११०१८ 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर - ४११ ०१८ 
मा.महापा लका सभा 

कायप का मांक – ३९. 
सभावृ तांत 

( दनांक २०/१/२०१५ ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – २७.१.२०१५                 वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची (माहे जानेवार -२०१५) दनांक २०.१.२०१५ ची तहकूब 
मा.महापा लका सभा मंगळवार द.२७.१.२०१५ 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.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब     -     महापौर 

२.   मा.वाघेरे भाकर नामदेव        -    उपमहापौर 

३.   मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

४.   मा. हे  ेसुरेश रंगनाथ 

५.   मा.भालेकर अ णा दल प 

६.   मा.सौ. वाती मोद साने 

७.   मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

८.   मा.सायकर अजय शंकरराव 

९.   मा.जाधव साधना रामदास 

१०.   मा.जाधव राहु ल गुलाब 

११.  मा.आ हाट मंदा उ तम 

१२.  मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

१३.  मा.काळजे नतीन ताप 

१४.  मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१५.  मा.जगद श शे ी 

१६.  मा.बाबर शारदा काश 

१७.  मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१८.  मा.उ हास शे ी 

१९.  मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 



8 
 

२०.  मा.पवार संगीता शाम 
२१.  मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२२.  मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२३.  मा.( चखले) मराठे अि वनी अिजत 

२४.  मा.भारती फरांदे 

२५.  मा.आर.एस.कुमार 

२६.  मा.जावेद रमजान शेख 

२७.  मा.चा शीला भाकर कुटे 

२८.  मा.भालेराव तभा ाने वर 

२९.  मा.राजू मसाळ  

३०.  मा.नंदा वकास ताकवणे 

३१.  मा.नेटके सुमन राज  

३२.  मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३३.  मा.भ डवे सं गता राज  

३४.  मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव  
३५.  मा.सयूवंशी आशा ाने वर 

३६.  मा.ल ढे गणेश नारायण 

३७.  मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

३८.  मा.†ò›ü.संद प गुलाब चंचवड े

३९.  मा.अि वनी गजानन चंचवड-ेपाट ल  

४०.  मा.अपणा नलेश डोके 

४१.  मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४२.  मा. शतल उफ वजय गोरख शंदे  

४३.  मा.पवार मनीषा काळूराम 

४४.  मा. साद शे ी  

४५.  मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 

४६.  मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

४७.  मा.सौ.साळुंके स वता सु रेश 

४८.  मा.शेख अ लम शैकत 
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४९.  मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५०.  मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

५१.  मा.वाबळे संजय म हारराव 

५२.  मा.म डगेर  वषा वलास 

५३.  मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  

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

५५.  मा.सुपे आशा र वं  

५६.  मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५७.  मा.मो हनीताई वलास लांडे 

५८.  मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५९.  मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 

६०.  मा.महेशदादा कसन लांडग े

६१.  मा. दा बाजीराव लांड े

६२.  मा.†ò›ü. नतीन ाने वर लांडग े

६३.  मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६४.  मा. व वनाथ वठोबा लांड े

६५.  मा.ननवरे िजत  बाबा 

६६.  मा.सावळे समा र वं  

६७.  मा.सौ.बनसोडे शकंुतला का शनाथ 

६८.  मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 

६९.  मा.पालांडे सुजाता सु नल 

७०.  मा.बहल योगेश मंगलसेन 
७१.  मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

७२.  मा.कदम सदगु  महादेव 

७३.  मा. गता सुशील मंचरकर 

७४.  मा.कैलास महादेव कदम 

७५.  मा.छाया जग नाथ साबळे 

७६.  मा.टाक अ ण मदन 

७७.  मा.वाघेरे सु नता राजेश 
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७८.  मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

७९.  मा .ता हणकर मोद रघुनाथ 

८०.  मा.काळे वमल रमेश 

८१.  मा.पाडाळे नता वलास 

८२.  मा. वनोद जयवंत नढे 

८३.  मा.तापक र अ नता मि छं    

८४.  मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

८५.  मा. वमलताई सु रेश जगताप 

८६.  मा.बारणे नलेश हरामण 

८७. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८८. मा.बारणे माया संतोष 

८९. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

९०.  मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

९१.  मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

९२. मा.च धे आरती सु रेश 

९३. मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

९४. मा. शतल व ल ऊफ नाना काटे 

९५. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

९६.  मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

९७. मा.जगताप राज  गणपत  

९८. मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

९९.  मा.जगताप नवनाथ द त ु

१००.  मा.जम सोनाल  पोपट 

१०१.  मा. शांत शतोळे 

१०२.  मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  

१०३.  मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

१०४.  मा.गायकवाड सं या सुरदास 

१०५.  मा.काटे राज  भकनशेठ 

१०६.  मा.शडगे आशा सुखदेव 



11 
 

१०७.  मा.मोटे करण बाळासाहेब 

१०८.  मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

१०९.  मा.संजय केशवराव काटे 

११०.  मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

१११.  मा.पाट ल सुिजत वसंत 

११२.  मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
 

       या शवाय मा.राजीव जाधव-आयु त, मा.उ हास जगताप-नगरस चव, मा.तळदेकर-मु य 
लेखाप र क, मा.कांबळे- .शहर अ भयंता, मा.डॉ.अ नल रॉय-आरो य वै यक य अ धकार , 
मा.भोसले-मु यलेखापाल, मा.गावडे-सह आयु त, मा.सुरगुडे- वकास अ भयंता, मा.डोईफोडे, 
मा.गायकवाड, मा.कुलकण ,मा.खांडकेकर,मा.दंडवत,ेमा.खोसे-सहा. आयु त, मा.पवार- .कायदा 
स लागार, मा. नकम, मा.इंगळे, मा.काची, मा.पठाण, मा.ग ूवार, मा.कुलकण ,मा.घोडे-
काय.अ भयंता,मा.बोदड-े शासन  अ धकार  हे अ धकार  सभेस उपि थत होत.े    

----------- 

मा.महापौर - उपि थत मा.नगरसेवक व नगरसे वका, आयु त, अ धकार  वग, प कार, 
नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 
 
मा.उ हास शे ी - मा.महापौर साहेब, आर.के.ल मण- ये ठ यंग च कार, ा.मधुकर द ता य 
तथा म.द.हातकणंगलेकर- ये ठ सा हि यक, रावसाहेब शंदे - रयत श ण सं थेचे काया य , 
डॉ.नागकुमार कुणचगी- पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचे नवृ त आरो य, वै यक य अ धकार , 
व ल वनोद- ये ठ प कार,सागर सुभाष गगज-ेपो लस कॉ टेबल यांचे द:ुखद नधन 
झा याने यांना दांजल  अपण क न आजची सभा मंगळवार द.१०/२/२०१५ रोजी दुपार  
१.०० पयत तहकूब करणेत यावी अशी सूचना मी मांडतो. 
 

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, सचूनेस अनुमोदन देतो.   
 

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

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

मा.महापौर - सवा या संमती माणे मंगळवार दनांक १०/२/२०१५ रोजी दुपार  १.०० पयत  
     सभा तहकूब कर यात येत आहे.  

 

 (धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

     पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
     पंपर  - ४११०१८ 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर - ४११ ०१८ 
मा.महापा लका सभा 

कायप का मांक – ३९ 
सभावृ तांत 

( दनांक २०/१/२०१५ व २७/१/२०१५ ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – १०.२.२०१५                 वेळ – दुपार  १.०० वाजता 
 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची (माहे जानेवार -२०१५) दनांक २७.१.२०१५ ची तहकूब 
मा.महापा लका सभा मंगळवार द.१०.२.२०१५ रोजी दुपार  १.०० 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.धराडे 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.थोरात व नता एकनाथ 

१०.  मा.सायकर अजय शंकरराव 

११.  मा.जाधव साधना रामदास 

१२.  मा.जाधव राहु ल गुलाब 

१३.  मा.आ हाट मंदा उ तम 

१४.  मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

१५. मा.काळजे नतीन ताप 

१६.  मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१७. मा.जगद श शे ी 

१८.  मा.बाबर शारदा काश 
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१९.  मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  

२०. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

२१.  मा.उ हास शे ी 

२२. मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 

२३. मा.पवार संगीता शाम 

२४. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२५. मा.तानाजी व ल खाडे 

२६. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२७. मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

२८. मा.भारती फरांदे 

२९. मा.आर.एस.कुमार 

३०. मा.जावेद रमजान शेख 

३१.  मा.भालेराव तभा ाने वर 

३२. मा.पांढरकर नलेश शंकरराव 

३३. मा.राजू मसाळ  

३४. मा.नंदा वकास ताकवणे 

३५. मा.नेटके सुमन राज  

३६. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३७. मा.भ डवे सं गता राज  

३८. मा.मोरे वर महादू भ डवे  

३९. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव  

४०. मा.सयूवंशी आशा ाने वर 

४१.  मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

४२. मा.†ò›ü.संद प गुलाब चंचवड े

४३. मा.अि वनी गजानन चंचवडे-पाट ल  

४४.   मा.अपणा नलेश डोके 

४५. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४६. मा.जय ी वसंत गावड े

४७. मा. साद शे ी  
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४८. मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

४९. मा.सौ.साळुकें स वता सु रेश 

५०. मा.शेख अ लम शैकत 

५१. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५२. मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

५३. मा.वाबळे संजय म हारराव 

५४. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  

५५. मा.सौ.गवळी सु नता (माई) पांडुरंग 

५६. मा.सुपे आशा र वं  

५७. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५८. मा.मो हनीताई वलास लांडे 

५९. मा.अिजत दामोदर ग हाणे    

६०. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

६१. मा.जा लंदर (बा प)ु शंदे   

६२. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 

६३. मा.महेशदादा कसन लांडग े

६४. मा. दा बाजीराव लांड े

६५. मा.†ò›ü. नतीन ाने वर लांडग े

६६. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६७. मा. व वनाथ वठोबा लांड े

६८. मा.ननवरे िजत  बाबा 

६९. मा.सावळे समा र वं  

७०. मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 

७१. मा.पालांडे सुजाता सु नल 

७२. मा.बहल योगेश मंगलसेन 

७३. मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

७४. मा.कदम सदगु  महादेव 

७५. मा. गता सुशील मंचरकर 

७६. मा.कैलास महादेव कदम 
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७७. मा.छाया जग नाथ साबळे 

७८. मा.टाक अ ण मदन 

७९. मा.वाघेरे सु नता राजेश 

८०. मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    

८१. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

८२. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

८३. मा.काळे वमल रमेश 

८४. मा.पाडाळे नता वलास 

८५. मा.तापक र अ नता मि छं    

८६. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

८७. मा. वमलताई सुरेश जगताप 

८८. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

८९. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

९०.   मा.आ पा उफ ीरंग चंदू बारणे 

९१.   मा.बारणे माया संतोष 

९२.  मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

९३.  मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

९४.  मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

९५.  मा.कलाटे वाती मयुर  

९६.  मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

९७. मा.च धे आरती सु रेश 

९८. मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

९९.  मा. शतल व ल ऊफ नाना काटे 

१००.  मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

१०१.  मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

१०२.  मा.जगताप राज  गणपत  

१०३. मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

१०४. मा.जगताप नवनाथ द त ु

१०५. मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  
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१०६.  मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 

१०७.  मा.जम सोनाल  पोपट 

१०८.  मा. शांत शतोळे 

१०९.  मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  

११०.  मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

१११.  मा.गायकवाड सं या सुरदास 

११२.  मा.काटे राज  भकनशेठ 

११३.  मा.शडगे आशा सुखदेव 

११४.  मा.मोटे करण बाळासाहेब 

११५.  मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

११६.  मा.संजय केशवराव काटे 

११७.  मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 

११८.  मा.पाट ल सुिजत वसंत 

११९.  मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

१२०.  मा.लोखंडे गोर  जाकाराम  
 

      या शवाय मा.राजीव जाधव-आयु त, मा.तानाजी शंदे-अ त.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 वै यक य अ धकार ,मा.भोसले-मु यलेखापाल,मा.गावडे-सह आयु त, मा.ठाकूर-
उपसंचालक नगररचना,मा.च हाण,मा.पाट ल-सह शहर अ भयंता, मा.सुरगुड े - वकास अ भयंता, 
मा.डोईफोडे,  मा.मान,े मा.कडूसकर, मा.खांडकेकर, मा.दंडवत,े मा.दुरगूड,े खोसे - सहा.आयु त, 
मा.सातव- . श णा धकार  (मा य.), मा.उबाळे- शासन अ धकार  ( श ण मंडळ), मा. नकम, 
मा.सवणे, मा.इंगळे, मा.काची, मा.साळवी, मा.पठाण, मा.कुलकण , मा.शेख, मा.घोड,े मा.कांबळे 
- काय.अ भयंता, मा. वण आ ट कर - सह. यव थापक य संचालक (पीएमपीएमएल), 
मा.बोदड े – शासन अ धकार ,मा.इंदलकर–कामगार क याण अ धकार  हे अ धकार  सभेस 
उपि थत होत.े    

----------- 

मा.महापौर - उपि थत मा.नगरसेवक व नगरसे वका, आयु त, अ धकार  वग, प कार, 
नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 
 

मा.गोर  लोखंडे-मा.महापौर साहेब, आ माराम भड-े ये ठ अ भनेत,ेथ या पा हनुमंता कांबळे- 
शहर अ भयंता एम.ट .कांबळे यांचे वडील, ाची कुलकण - ये ठ प कार यांचे द:ुखद नधन 
झा याने यांना दांजल  अपण क न ह  सभा दुपार  १.२५ वा. पयत तहकूब करणेत यावी 
अशी सूचना मी मांडतो. 
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मा.शातांराम भालेराव – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो.   
 
मा.महापौर – दांजल  वाहणेसाठ  सवानी दोन म नटे त ध उभे रहावे. 

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

 
मा.महापौर – उपि थत स मा. सद यां या संमती माणे मंगळवार द.१०/२/२०१५ रोजी दुपार   

१.२५ पयत सभा तहकूब करणेत येत आहे.  
 

 
  
 

 (धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

     पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
     पंपर  - ४११०१८ 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर - ४११ ०१८ 

मा.महापा लका सभा 
कायप का मांक – ३९ 

सभावृ तांत 
( दनांक २०/१/२०१५ व २७/१/२०१५ व द.१०/२/२०१५ (द.ु१.००)  ची तहकूब सभा) 

 
दनांक – १०.२.२०१५                 वेळ – दुपार  १.२५ वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची (माहे जानेवार -२०१५) दनांक १०.२.२०१५ (द.ु१.००) 
ची तहकूब मा.महापा लका सभा मंगळवार द.१०.२.२०१५ रोजी दुपार  १.२५ 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.धराडे 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.थोरात व नता एकनाथ 

१०.  मा.सायकर अजय शंकरराव 

११.  मा.जाधव साधना रामदास 

१२.  मा.जाधव राहु ल गुलाब 

१३. मा.आ हाट मंदा उ तम 

१४. मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

१५. मा.काळजे नतीन ताप 

१६. मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१७. मा.जगद श शे ी 

१८. मा.बाबर शारदा काश 
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१९. मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  

२०. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

२१. मा.उ हास शे ी 

२२. मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 

२३. मा.पवार संगीता शाम 
२४. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२५. मा.तानाजी व ल खाडे 

२६. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२७. मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

२८. मा.भारती फरांदे 

२९. मा.आर.एस.कुमार 

३०. मा.जावेद रमजान शेख 

३१. मा.भालेराव तभा ाने वर 

३२. मा.राजू मसाळ  

३३. मा.नंदा वकास ताकवणे 

३४. मा.नेटके सुमन राज  

३५. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३६. मा.भ डवे सं गता राज  

३७. मा.मोरे वर महादू भ डवे  

३८. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव  
३९. मा.सूयवंशी आशा ाने वर 

४०. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

४१. मा.†ò›ü.संद प गुलाब चंचवड े

४२. मा.अि वनी गजानन चंचवडे-पाट ल  

४३. मा.अपणा नलेश डोके 

४४. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४५. मा.जय ी वसंत गावड े

४६. मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

४७. मा.सौ.साळुंके स वता सु रेश 
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४८. मा.शेख अ लम शैकत 

४९. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५०. मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

५१. मा.वाबळे संजय म हारराव 

५२. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  

५३. मा.सौ.गवळी सु नता (माई) पांडुरंग 

५४. मा.सुपे आशा र वं  

५५. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५६. मा.मो हनीताई वलास लांडे 

५७. मा.अिजत दामोदर ग हाणे    

५८. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५९. मा.जा लंदर (बा प)ु शंदे   

६०. मा.ग हाणे सु रेखा शंकर 

६१. मा.महेशदादा कसन लांडग े

६२. मा. दा बाजीराव लांड े

६३. मा.†ò›ü. नतीन ाने वर लांडग े

६४. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६५. मा. व वनाथ वठोबा लांड े

६६. मा.ननवरे िजत  बाबा 

६७. मा.सावळे समा र वं  

६८. मा.पालांडे सुजाता सु नल 

६९. मा.बहल योगेश मंगलसेन 
७०. मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

७१. मा.कदम सदगु  महादेव 

७२. मा. गता सुशील मंचरकर 

७३. मा.कैलास महादेव कदम 

७४. मा.छाया जग नाथ साबळे 

७५. मा.पहलानी गु ब  कशनदास  

७६. मा.वाघेरे सु नता राजेश 
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७७. मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    

७८. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

७९. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

८०. मा.काळे वमल रमेश 

८१. मा.पाडाळे नता वलास 

८२. मा.तापक र अ नता मि छं    

८३. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

८४. मा. वमलताई सु रेश जगताप 

८५. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

८६. मा.बारणे नलेश हरामण 

८७. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८८. मा.अ पा उफ ीरंग चंदु बारणे 

८९. मा.बारणे माया संतोष 

९०. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

९१.  मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

९२. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

९३. मा.कलाटे वाती मयुर  

९४. मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

९५. मा.च धे आरती सु रेश 

९६.  मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

९७. मा. शतल व ल ऊफ नाना काटे 

९८. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

९९.  मा.जगताप राज  गणपत  

१००. मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

१०१.  मा.जगताप नवनाथ द तु 

१०२.  मा.जम सोनाल  पोपट 

१०३.  मा. शांत शतोळे 

१०४.  मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  

१०५.  मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 
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१०६.  मा.गायकवाड सं या सुरदास 

१०७.  मा.काटे राज  भकनशेठ 

१०८.  मा.शडगे आशा सुखदेव 

१०९.  मा.मोटे करण बाळासाहेब 

११०.  मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

१११.  मा.संजय केशवराव काटे 

११२.  मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 

११३.  मा.पाट ल सुिजत वसंत 

११४.  मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

११५.  मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
 
      या शवाय मा.राजीव जाधव-आयु त, मा.तानाजी शंदे - अ त.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 वै यक य अ धकार , मा.भोसले-मु यलेखापाल, मा.गावडे-सह 
आयु त, मा.ठाकूर- उपसंचालक नगररचना, मा.च हाण, मा.पाट ल-सह शहर अ भयंता, मा.सुरगुड े
- वकास अ भयंता, मा.डोईफोडे, मा.मान,े मा.कडूसकर, मा.खांडकेकर, मा.दंडवत,े मा.दुरगूड,े 
खोसे-सहा.आयु त, मा.सातव - . श णा धकार  (मा य.), मा.उबाळे- शासन अ धकार  
( श ण मंडळ), मा. नकम, मा.सवणे, मा.इंगळे, मा.काची, मा.साळवी, मा.पठाण, मा.कुलकण , 
मा.शेख, मा.घोड,े मा.कांबळे-काय.अ भयंता, मा. वण आ ट कर-सह. यव थापक य संचालक 
(पीएमपीएमएल), मा.बोदड-े शासन अ धकार , मा.इंदलकर-कामगार क याण अ धकार  हे 
अ धकार  सभेस उपि थत होत.े     
                                    ----------- 
मा.महापौर - उपि थत मा.नगरसेवक व नगरसे वका, 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 – ३३ दनांक १९/८/२०१४ चा सभावृ तांत पुढ ल सभेचे वेळी 

कायम करणेत यावा असे मा.महापौर यांनी कट केले.    
ब) मा.महापा लका सभा मांक – ३५ दनांक २०/०९/२०१४ व १०/११/२०१ (द.ु२.०० व २.२०  

वा.) चा सभावृ तांत पुढ ल सभेचे वेळी कायम करणेत यावा असे मा.महापौर यांनी कट 
केले.  

क) मा.महापा लका सभा मांक – ३७ दनांक २०/११/२०१४ चा सभावृ तांत पुढ ल सभेच ेवेळी  
   कायम करणेत यावा असे मा.महापौर यांनी कट केले.       
 

मा.महापौर – मा.राज  जगताप यांना वचारावयाचे न. 
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मा.राज  जगताप - मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,स मा.सभागृ ह, मी जे न वचारलेले 
आहेत ते वाचून दाख वतो यानंतर याचा खुलासा करावा. न मांक- १) मनपाने 
द.२१/०१/२०१४ रोजी  महारा  शासनास आरो य वै यक य अ धकार  पदावर पदो नतीसाठ  – 
आरो य वै यक य अ धकार  – वै यक य संचालक – अ त र त आरो य वै यक य अ धकार - 
वै यक य अ ध क – वै यक य अ धकार  अशी पदो नती साखळी आहे, असे कळवले आहे हे 
खरे आहे काय? अ) आरो य वै यक य अ धकार , वै यक य संचालक, अ त र त आरो य 
वै यक य अ धकार  हयां पदांवर नेमणूक/पदो नतीसाठ  शासन मा य अहता, पाञता,                   
अनुभव काय नि चत केलेल  आहे? स व तर मा हती देणे. ब) द.३०/०४/२०११ रोजी 
डॉ.नागकुमार कुणचगी नवृ त झाले नंतर डॉ.अ यर, वै यक य संचालक पदो नतीचे सव 
अहता, पाञता अनुभव बाबतचे नकष पुण क रत असताना यांना आरो य वै यक य अ धकार  
पदावर पदो नती दे याचे टाळून फ त पदभार दे याचे काय कारण होत?े न मांक                
२) द.३१/०५/२०१२ रोजी डॉ.अ यर नवृ त झाले नंतर डॉ.जगदाळे वै यक य अ धकार                
यांचेकडे पदभार सोप व यात आला, यावेळेस पदो नती साखळीतील अ त र त               
वै यक य अ धकार  हे पद भरले होते क  र त होत?े अ) द.१७/०९/२०१२ रोजी आरो य 
वै यक य अ धकार  हे पद डॉ.साळवे यांची पदो नतीने भर यात आले होत,े यामुळे द. 
३१/०१/२०१३ रोजी डॉ.जगदाळे यांची नवृ ती नंतर यांचेकडील पदभार पदो नती साखळी माणे 
अ त र त आरो य वै यक य अ धकार  यांचेकडे सोपवणे म ा त असुनह  का दे यात                  
आला नाह ? ब) अ त र त आरो य वै यक य अ धकार  या पदावर संबंधीत अ धका-याला                  
कायम केले आहे काय? कधी? न मांक ३)  द.०५/०७/२०१४ या मनपा सवसाधारण 
सभेम ये नगरसद य चं कांता सोनकांबळे यांनी न वचारला आहे क , “रा य अनुसू चत 
जाती आयोगाने आरो य वै यक य अ धकार  पदावर ल पदो नती बाबत काह  पञ यवहार केला 
आहे काय?” याची त महानगरपा लकेकडे आहे काय? यात काय आहे ते सांगा असे 
वचारलेनंतर यावर मा.सहा.आयु त टेकाळे यांनी मनपाकडे याची त आल  आहे ती 
मागवतो असे कबूल क नह  सभेपासुन का लपवून ठेवल?  यामधील मा हती महापा लका 
सभेसमोर चचसाठ  सादर कर यात यावी. अ) वै यक य अ धकार  पदा या द.२१/०५/२०१२ 
रोजी स द केले या सेवा ये ठता याद माणे आरो य वै यक य अ धकार  अहता धारण                      
करणारे कोण कोण अ धकार  आहेत? डॉ.रॉय यांचे नावासमोर डी.पी.एच.                     
अहता नमुद केल  आहे काय? ब) डॉ.अ नल रॉय, वै यक य अ धकार  यांनी डी.पी.एच. ह  
अहता कधी ा त केल ? न मांक ४) द.३१/०५/२०१३ या आरो य वै यक य अ धकार  
पदो नती स मतीचे वृ तांताम ये “आरो य वै यक य अ धकार  या पदाचे द. २१/०५/२०१२ 
रोजी स द केले या सेवा ये ठता याद म ये एम.बी.बी.एस. व यापुढ ल डी.पी.एच. ह  
शै णक अहता धारण करणारे सेवाजे ठ वै यक य अ धकार  हणून डॉ.अ नल रॉय आहे” 
अशी दशाभुल करणार  मा हती नमूद क न व वधी स मती तसेच मनपा सभेसमोर सादर 
क न नगरसद यांची फसवणूक कर याचे कारण काय? याबाबत संबं धतावर गु हा दाखल 
केला आहे काय? न मांक ५) याबाबत रा य शासनाचा संबं धत वभाग व अनुसू चत 
जाती आयोग यांनी आरो य वै यक य अ धकार  पदावर नेमणूक/पदो नती बाबत काय कळवले 
आहे याबाबत स व तर मा हती सादर करणे. याचा खुलासा करावा. 
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मा.आर.एस.कुमार-मा.महापौर साहेब, आताच जगताप यांनी न वाचले या उ तराम ये अनेक 
उ तरे खोट  आहेत. अशी खोट  उ तर द याब ल शासनाचा थम मी नषेध करतो. आरो य 
वैदयक य अ धकार  पदावर अपाञ उमेदवार डॉ.अ नल रॉय यां या हतासाठ  अि त वात नाह  
ते अि त वात आहे असे दाखवून बनावट द ताऐवज तयार कर यात आलेला आहे. बनावट 
द ताऐवज हणजे ३१/५/२०१३ रोजी आरो य वैदयक य अ धकार  पदावर डॉ.रॉय यांना 
घाईघाईने व गोपनीय प दतीने पदो नती दे यासाठ  तयार कर यात आलेला पदो नती सभेचा 
सभावृ तांत आहे. सदर सभावृ तांताम ये ३१/१२/२०११ रोजी अंतीम केले या वैदयक य 
अ धकार  पदा या सेवाजे ठता याद माणे डॉ.रॉय एमबीबीएस, डीपीएच अहता धारण करणारे 
हे एकमेव अ धकार  आहेत असे दाख व यात आलेले आहे. परंतु व तुि थती वेगळीच आहे. 
डॉ.रॉय यांनी वत: द.३०/०५/२०१३ रोजी अहता ा त के याच कळवल आहे. या याम ये 
माकल ट आ ण माणपञ  द.३०/५/२०१३ ला सबमीट केलेले आहे.  हणजे २०११ या 
सनॅर ट  ल टम य े तु ह  काय हणताय He is the only medical officer, who is senior. 

Qualification is MBBS,D.P.H. He is not appeared for DPH.  इथे डपीच असायला पाह जे होत.े 
हे खरे असेलतर मोशन चुक चे आहे, सभावृ तांत पण बोगस आहे. नकाल ड ी नंतर 
मळाला आहे आ ण सनॅर ट  ल टम ये एमबीबीएस बरोबर डीपीएच पण दाखवलेले आहे. 
सहा यक आयु त, शासन पदावर काम करत असले या अ धका-यांनी ५/७/२०१४ या 
सवसाधारण सभेम ये डॉ.रॉय यांचा महापा लका सभेसमोर असलेला ताव कायदेशीर 
अस याचे प ट करण दले. मी जे हणतो ते खरे असेलतर मग तुमचा ठराव कसा काय 
कायदेशीर असणार.  आ ण हणून खोट  मा हती देवून जाणीवपुवक शासनाने सभासदांची 
फसवणूक केलेल  आहे असा माझा आरोप आहे. नॅशनल कमीशन फॉर शेडयूल का ट महारा  
यां याकडून २०१३ ला पञ आलेले आहे. यातील शेवटचा यारा मी वाचुन दाख वतो. (इं जी 
पञाचे वाचन केले) जी.बी.म ये स मा.सद य यांनी या पञाब ल वचारले होत,े यावेळेस 
उ तर देणा-या अ धका-यांनी सांगीतले आम याकडे पञ आलेले आहे याब ल मा हती देव.ू 
पुढ या जीबी म ये मा हती देतो असे सांगीतले. परंतु पुढ याह  जी.बी.म ये मा हती दलेल  
नाह  आ ण अजूनह  वषय पे डींग आहे. शेडयूल का ट कमीशनने जे काह  यां या लेटरम ये 
मे शन केलेले आहे ते खरे आहे का याचेह  उ तर दयायला पा हजेत. डॉ.रॉय यां या अंडर 
कामकाज चाललेले आहे यात तु ह  ू ट नी केल तर तु हांला मा हती पडणार आहे. 
जगदाळ या काळात जे काम चाललं होते तसेच डॉ.रॉय काम करतात. आ ण आताजर यां या 
कामाम ये सुधारणा झाल  नाह तर डॉ.जगदाळे यां यावर जशी कारवाई झाल  तशीच कारवाई 
करावी लागेल. आ चयाची बाब हणजे यशवंतराव च हाण णालयात सदर सॉ टवेअर  
घे यासाठ  याम ये सु दा ॅ डनेम टाकलेल आहे. याच माणे माय ो कोप हणून एक ऍटम 
आहे हे घे यासाठ  टडर काढलेले आहे याम ये ॅ डनेम कशाला टाकता तु ह . How can 
publish a tender with brandname? It clearly shows, it is 
purposely. How can a docket get pass out to Commissioner with 

specification? तु ह  या प ट यूलर कंपनीला दे यासाठ  टडर काढता का? मग टडर 
कशाला काढता? डायरे ट या कंपनीला देवून टाका. You can mention the 
specifications of the microscope item, it should be required. 
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But why you mention the brand name?  Comparing to the 

microscopic machine purchased by other hospitals, एचबीओट  
मशीनम ये जसे झाले तसेच इकडे सु दा होत ेआहे. तुम याकडे डपाटमट तर  आहे का? 
डॉ टस आहेत का? पेशल ऑपरेशन थएटर आहे का?  हे सगळ इ ा चर न ो हाईड 
करता तु ह  हे मशीन खरेद  करता. असे कार चालत असतीलतर स ह ल वभागापे ाह  
लाखो पट ने टाचार वैदयक यम ये करत असेलतर काय समजायच.ं ॅ डनेम का टाकल, ती 
मशीन बनवणार  दुसर  पाट  नाह  का आ ण हणून मला हणायच आहे क  अजूनह  या 
वभागाम ये कामकाज सुधारलेले नाह . जसं होत तसच चाललेल आहे. मी डॉ.रॉय यांना फोन 
क न वचारले तर ते हणतात ॅ डनेम टाकलेतर काय चुक झाल . तु ह  सुपर लासवन 
ऑफ सर आ ण मला वचारतात ॅ डनेम टाकलतर काय चुक झालं. हे एक मी उदाहरण 
दलेल आहे असे अनेक उदाहरण मा याकडे आहेत. Even under the leadership of 
Dr.Roy corruption & exploitation is taking place. मी वनंती करतो 
क  डॉ.रॉय यांचे मोशन कॅ सल करा. सनॅर ट म ये जे कोणी बसते यांना हे पद दयावे. 
डॉ.रॉय सनॅर ट म ये नाह त. तु ह  येथे चुक ची मा हती देवून ठराव क न घेतलेला आहे.  
३०/५/२०१३ ला मोशन दलेले आहे याच दवशी यांनी स टफ केट आणून तु हांला दलेले 
आहे आ ण याच तारखेला तु ह  मोशन कसे काय देवू शकता. तुम या नयमा माणे 
डीपीएच झा यानंतर पाच वषाचा अनुभव पा हज.े तु ह  थांबलात का, यांच डीपीएच 
हो यासाठ . याच दवशी तु ह  मोशन देता एवढ  मोठ  चुक तु ह  करता. मी बोललेलो 
काह  चुक चे असेलतर तसे मला पेपरम ये दाखवा. पदो नती देतांना चुक चे डॉ यूमट बनवलेले 
आहेत, सनॅर ट ह  तुमची चुक ची आहे. यामुळे हे मोशन चुक चे आहे.   
 

मा.शमीम पठाण-मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह, खरं हणजे हा वषय 
झालेला आहे परंतु मा.सभासद राज  जगताप यांनी पु हा प ट करण मागीतलेले आहे. उ तर 
वाचलेले आहे आ ण व तुि थती या ठकाणी वणन केलेल  आहे. मला मा.आयु तांना एवढे 
वचारायचं आहे क , शासनाला आपण काह  वेगळी मा हती दलेल  आहे का? ती मा हती 
आता तु ह  मागवा हणजे व तुि थती काय आहे ते समजेल. आ हांला असं कळतंय क  
शासनाला वेगळी मा हती दलेल  आहे आ ण आ हांला या ना या उ तराम ये वेगळी मा हती 
आहे. नेमके काय खरे आहे ते तु हांला कळेल, यात फरक कळेल. लगेचच आता मा हती 
क न या क  शासनाला आपण कोणती मा हती कळवलेल  होती. डॉ.रॉय या साल  डीपीएच 
झाले ते हा ते आप याकडे सि हसला होते. आपण यांना डीपीएचसाठ  डे युटेशनवर पाठवले 
होते काय? ते महापा लकेचा पगार घेत असताना यांनी डीपीएच केलेले आहे अशी मला 
मा हती आहे. कदा चत ती चुक ची असेल परंतु तीह  मा हती यावी आ ण या ठकाणी दयावी. 
हणजे पगार घेवून तु हांला डीपीएच चालेल काय? एखादया श काला न करायचे असेलतर 

बीएड केससाठ  पाठ वतो यांचा पगार चालू असतो या सं थेची परवानगी लागत,े तसा 
सं थेचा ठराव लागतो तसा महापा लकेचा ठराव आहे काय? पगार  रजा घेवून यांना 
डे युटेशनवर पाठवल होत काय? पण मा या मा हती माणे ते या काळाम ये या ठकाणी 
सि हसम ये होते आ ण यांनी डीपीएच पास केलेले आहे. एकदाच याचा सो मो  लावावा. 
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तु ह  तर  या राजकारणाम ये कंवा या वादाम ये का पडावत. मा.आयु त साहेब, तुम या 
समोर अनेक काम आहेत. तु ह  काम करतात याच आ हांला यंतर येतय. तुम या ट न े
अशा हजारो ऑफ सरम ये एखादया यासाठ  असा वेळ घालवायचा, सभागृ हाचाह  वेळ जातोय. 
या या मागेह  वेळ गेलेला आहे मी आयु तांना वनंती कर न क  हे जर बोगस असेलतर 
बोगस हणा, तु हांला डॉ.रॉय काय, डॉ.साळवे काय कंवा आणखी तीसरा कोणी, जो तथे 
बसत असेल यांना दया काम हो याशी कारण आहे. पा यात पडलं क  कोणालाह  पोहता येतं. 
एवढच सांगते आ ण मी जे दोन मु े मांडलेले आहेत याची मा हती घेवून आ हांला दयावी.  
 
मा.चं कांता सोनकांबळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त, सभासद बंधुनो व पञकार. मी जे 

न वचारलेले होत,े आदरणीय राज  जगताप  आ ण इतर सभासदानी या ठकाणी तो वषय 
काढलेला आहे. मला वाटत आयु तांनी या यावर यांचे मत कंवा जी काह  खर  प रि थती 
आहे ती सांगीतल तर बरे होईल. मा.महापौर, आप याला सु दा वनंती आहे क  आपल  
महापा लका महारा ातील पंपर  चंचवड महानगरपा लका या महानगरपा लकेला आदश 
महानगरपा लका हणून नॅशनल पुर कार दला जातो, द ल म ये आपण मोठमोठं ाईझ घेतो 
आ ण अशा महापा लकेम ये आपण एखादया अ धका-यावर अ याय होतो हा मेसेज या 
महानगरपा लकेतून बाहेर जातो हे सु दा चुक चे आहे. यापुव  सु दा अशा कतीतर  गो ट  
घडले या आहेत परंतु ते आता कधीतर  बदलले पा हजे. आ हांला डॉ.रॉय यांच काह  देणंघेणं 
नाह , आ हांला डॉ.साळवे यांचे काह  देणं घेणं नाह . ते आम या कोणा या जवळचे नाह त 
फ त या गो ट  नदशनास येतात या यावर आपण नणय घेतला पा हजेना. आ ण हा 
नणय सवानी घेतला पा हज.े  नगरसेवकांना सु दा माझी वनंती आहे क  आप या प ा या 
मुखाने आप याला काह  सांगीतले हो हणा, हणून तु ह  हो हणू नका, व तुि थती ल ात 
यावी. आप या घरातील भाउ-ब हण असेलतर व या या सरकार  कामात जर यां यावर 

अ याय होत असेलतर आपण धावून जातो कारण हे चुक चं होतयं हणून ती चीड येक 
ठकाणी असल  पा हजे. या सभागृ हात एवढे फोटो बघतो, योतीबा फुले पासून शवाजी 
महाराजांपासून आता राजीव गांधी पयतचे फोटो सभागृ हात शो साठ  लावले का. या 
सगळयां या वचाराने हणजे खरं काम महानगरपा लकेम ये आपण करणार आहोत क  
नाह त. हणजे कोणीतर  मा याकडे येतं मला एखाद  मा हती पुरवतं मी यावर लगेच नणय 
यायचा आसं होवू शकत नाह . आयु त साहेब याचा नणय तु हांला यायचा आहे.  मला 
वनंती करायची आहे क  सगळया गो ट  प टपणे झाले या आहेत, कोणाच डीपीएच अगोदर 
झालेल आहे कोणाच नंतर झालेल आहे, कामावर असताना कोस झालेला आहे. पाच-पाच वष हे 
पद र त का ठेवले, हा खरा न आहे. यांनी हे पद आतापयत र त ठेवलेले आहे 
यां यावर  या वेळ या अ धका-यांवर कारवाई झाल  पा हजे. हणजे काह  व श ट य तीला 
डोळयासमोर ठेवून महापा लकेच कामकाज करणार असूतर ते चुक च आहे. यामुळे एखादयावर 
अ याय होतो मग का अ याय होतो याचे कारण शोधावे लागतील. अमूक एका यि तवर 
अ याय का होतो, आमुक एका यि तला पाठ शी का घालता. हे कारण जर आपण शोधायला 
गेलोतर तोह  वेगळा वषय महापा लकेत होतो. आप याला एससीएसट  कमीशनचे सु दा पञ 
आलेले आहे. महारा  शासनाने सु दा १५ जानेवार ला तु हांला पञ दलेले आहे क  जी खर  
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बाब आहे ती आ हांला सांगा, आ हांला कळवा ते तु ह  कळ वले पा हज.े शासना या या 
काह  या ठकाणी सहया आहेत, याम ये अ धका-यां या सहया आहेत. तुमची स मती 
मोशन दे याची यां या सहया आहेत. याम ये तु ह  एका अ धक-यांच लह ता आ ण एका 

अ धका-याच काह च लह त नाह त हणजे हा दुजाभाव नाह  का. हणजे जे अ धकार  सहया 
करतात ते सु दा अ धकार  दोषी आहेत. यां यावर सु दा कारवाई करा. या याम ये कोणी 
डपम ये जात नाह  हणून असे होता कामा नये. डपम ये गेलेतर सव अ धका-यांवर 
कायवाह  होऊ शकत,े आप या महापा लकेची बदनामी होवू शकत.े आ ण लोक तनीधी हणून 
आ ह  सभागृ हात बसतो आ ह  ठराव करतो, मंजूर हणतो यावेळेला हा मंजूर हण यामागे 
आ ह  सु दा याचा अ यास करणे गरजेच आहे. यामुळे महापौर साहेब, आप याला सु दा 
वनंती आहे क  चुक चे ठराव तु ह  सु दा मा य क न घेऊ नका. तुम या कार कद म ये 
चुक चे ठराव झाले असे सु दा होता  कामा  नये  ह   सु दा आमची  तु हांला वनंती आहे. 
ब-याचशा गो ट  आहेत. फ त आपण चुक चा ठराव माग या जीबी म ये मंजूर केलेला आहे 
तो ठराव र  करावा, तो अ धकार महापौरांचा आहे, तो ठराव र  करावा अशी माझी वनंती 
आहे. आयु त साहेब तु हांला जे दोन पञ शासनाचे आ ण एससी/एसट  कमीशनचे आलेले आहे 
या दोन पञाला उ तर देताना जी खर  प रि थती आहे तीच सव प रि थती मांडा आ ण या 
प दतीचे पञ तु ह  शासनाला दया, कमीशनला पाठवा. आ ण मा.महापौर साहेब, चुक चे ठराव 
करायची प दत कमान २०१५ म ये बंद क  एवढ च वनंती करत,े ध यवाद.   
 
मा. समा सावळे-स मा.महापौर, स मा.सभागृ ह, पञकार बंध,ु अ धकार  वग,मा.महापौर साहेब, 
माग या वेळेस हा वषय आलेला होता यावेळेसचे त काल न आयु त डॉ. ीकर परदेशी यांनी 
शासनाकडे पञ यवहार केलेला आहे. काह  लोकांचे समाधान कसे करायचे हे कळत नाह . 
एखादे पद मळाले नाह  हणजे आपले आयु य संपत क काय? असा जर वषय असेलतर तो 
आज कुठ याह  प रि थतीत संपवलाच पा हजे. एकतर डॉ.रॉयला तर  घर  पाठवा नाह तर 
डॉ.साळवेला तर  घर  पाठवा. कारण या दोघां या भांडणाम ये केवळ आमचा वापर क न 
घेतला जातो. आम याकडे जर एखादया अ धका-यांनी त ार केल तर, यांचेवर अ याय 
झालातर नि चतपणे नगरसद य हणून आमचे काम आहे यां या मागणीकडे ल  देणं, 
दुल  क न चालणार नाह  कारण ते सु दा शहराचे नागर क आहेत. या ठकाणी डॉ.रॉय यांनी 
डीपीएच कोस त े महापा लका सेवेत असताना केला, याला परवानगी आयु तांनी दल ?  
डी.वाय. पा टलांनी, मेडीकल कौि सलने दल , बरोबर. यांची परवानगी असताना यावेळेसचे 
त काल न आयु त आ शष शमा यां यावर सु दा कारवाई झाल  पा हजे अशी मागणी 
माग यावेळेस सु दा मी केल  होती. याचबरोबर डॉ.पवन साळवे हे १४/९/१९९२ रोजी  
महापा लका सेवेम ये जू झाले. बी.जे.मेडीकल कॉलेजम ये रेसीडे ट ले चरर हणून यांनी 
काह  काम केलेले होते याचा कालावधी १/३/१९९१ ते ३१/७/१९९४ आहे. ठक आहे, वैदयक य 
सेवेत काम करत असताना तुमच े नकष वेगळे असतील. डॉ टर हणून चांगल काम करत 
असतील हणून असेल, परंतु आपण “िजनके घर शश के होते है, वो दुसर के घरपे प थर 
नह  मारा करत”े” याच माणे डॉ.पवन साळवे यांना एवढ  वनंती आहे क  डॉ.डी.वाय 
पाट लला १/२/१९९९ ते ३०/६/२००४ या दर यान ते तेथे ले चरर हणून होते या दर यान ते 
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या महापा लकेत सेवेम ये होत.े एक कडे दुस-यांना चोर हणतानं आपण सु दा काय केल 
याची सु दा पडताळणी करायला पा हज.े मेडीकल कौि सल ऑफ इं डयाची वेबसाईड आहे या 
वेबसाईडवर जर आपण सच केलेतर या ठकाणी जे कोणी डॉ टर असतील यां या ऑडर माणे 
यांनी कुठ-कुठ ले चरर शप केलेल  आहे यां यावर काह  कारवाई झालेल  आहे का याबाबत 
संपुण व तृत अशी या ठकाणी मा हती दल  जाते. यांच लेटर हेर फकेशन २००७ ला 
आलेल आहे डी.वाय.पा टलकडूनं. ते सु दा हेर फकेशन हेबसाईडला अ हेलेबल आहे. मग 
आपण दोष कोणाला दयायचा. डॉ.रॉयला दयायचा, शंभर ट के दलाच पा हज,े श ा झाल च 
प हजे परंतु याचबरोबर डॉ.पवन साळवे हे सु दा तेवढेच जबाबदार आहेत. कारण क  यांनी 
सु दा या सभागृ हाचा तेवढाच वेळ घेतला. का नाह  यांनी या ठकाणी पञ पाठ वताना 
सांगीतल क  मी डॉ.डी.वाय.पाट लला इतके इतके वष ले चरर हणून जात होतो, तथला 
पगार घेत होतो हे का नाह  सांगीतलं, सांगायला पा हजे होत ेनां. मग एखादा श ण यायला 
जातो यावेळी या ठकाणी आयु तांनी यां या खुलाशाम ये प ट करायला पा हजे होते क  
आ ह  यांना कुठलाह  अ थक मोबदला देणार नाह , मोबदला यायचा आ ण पु हा ब ब पण 
मारायची. डॉ.रॉय तर  कोण? एकान े हणायच ेमा यावर मागसवग य आहे हणून अ याय 
होतो, मग हे काह  उ च तीचे आहेत का? ते सु दा तेच आहेत नां. मग एखादयान केवळ 
आपल  दो ती राखायची हणून मी काह  बोलणार नाह  आ ण दुस-याबरोबर माञ असं 
वागायच.ं महापौर साहेब, आपण काय करतो दोन तीन वेळेस वषय तहकूब करतो यावर 
नणय का घेत नाह त, याम ये नणय का घेत नाह त. डॉ.साळवे बरोबर आहेत तर यांना 
का देत नाह त. तु ह  आमची का वाट बघता. शासन खेळ करतं आ ण आ ह  आपलं उडया  
मारत-मारत पळत राहतो. मा.महापौर साहेब, माझी वनंती आहे क  जर एकाला एक याय 
असेलतर तोच याय दुस-याला सु दा असला पा हज.े डॉ.साळवे यांनी या ठकाणी ले चररशीप 
केलेल  असेल, यांनी पगार घेतला असेलतर यां यावर सु दा कारवाई होणे अपे ीत आहे. 
कारण हा वषय आता कुठंतर  थांबलाच पा हज,े थांबलाच पा हज.े कारण उगाचच तुझं माझ, 
तुझं माझ असं लहान मुलांसारख करायचं आ ण या याम ये आमची फरपट करायची हे यो य 
नाह .  मा.महापौर साहेब, कुमार साहेबांनी सांगीतले माय ो कोप मशनर  खरेद म ये ॅ डनेम 
टाकलेले आहे मी कुमार साहेबां या मताशी शंभर ट के सहमत आहे. ॅ डनेम टाकायला 
नकोय. यां याम ये ॅ डनमे टाकत नाह त. मग तु ह  इतर सगळया डपाटमटम ये जा. 
वायसीएमम ये साफसफाईच कॉ ॅ ट देतांनासु दा आपण पाच वष पीएमओ ऑफ सम ये 
साफसफाई के याचा अनुभव असलाच पा हजे हे काय आहे, हेच आहे. पाणीपुरवठयाम ये तु ह  
गेलात, काडाम ये सेम, एकच माणुस बसला पा हजे तोच याला वॉल फाय होईल. 
या यासाठ  हणून याच वॉल फकेशन जे असेल ते इतराचं कसं नसेल हे बघुन याठकाणी 
नवीदेम ये टाकले जात.े असे एक नाह तर हजार उदाहरण मी तु हांला देवू शकत.े परंतु 
याम ये डॉ.रॉय जर दोषी असतीलतर डॉ.रॉय यां यावर सु दा शंभर ट के कारवाई झाल  
पा हज.े परंतु याम ये मी अती साजूक आहे, मी सु- व प आहे असं मानणा-या डॉ.साळवे 
यांना सु दा आपण ब ीलं नाह  पा हजे एवढेच सांगून थांबत.े जय ह द, जय महारा .   
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मा.द ताञय साने - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, नगरसेवक, नगरसे वका, सव 
सभागृ ह, पदा धकार  व पञकार बंध.ु आमचे सहकार  मञ राज  जगताप यांनी आप यासमोर 
महापा लके या मा यमातून न घेतलेले आहेत. यामा यमातून मी आप या समोर काह  
वषय मांड याचा य न करणार आहे. डॉ.रॉय यांचेवर यापुव  सु दा अनेक वेळा चचा झालेल  
आहे आ ण डॉ.रॉय यांनी काय काय परा म यां या कायकाळात केले ते यापुव  पण 
सभागृ हात अनेक वेळा मी बोललो आहे आ ण आता सु दा हा वषय आलेला आहे हणून 
आप यासमोर मांडणे गरजेचे आहे. चखल  गावात मा या भागात डॉ.रॉय यांचे १२८.३५ चौ.मी. 
बांधकाम होतं. पुव  आप याकडे अन धकृत बांधकाम के यानंतर नगरसेवकांचे पद जातं तसं 
अ धकार  यांचेह  पद जावे हणून मी या सभागृ हात पवु  सु दा मागणी केलेल  आहे. यानंतर 
डॉ. ीकर परदेशी साहेबांनी या अ धका-यांचे अन धकृत बांधकाम आहे यां यावर काय 
कारवाई केल .  चोर सोडून सं यासाला फाशी दे याचे काम यावेळचे आयु तांनी केलेल  आहे. 
सवसामा य श क, चार श कांना आपण अन धकृत बांधकाम केले हणून बडतफ केलेले 
आहे आ ण डॉ.रॉय यांना पदो नती देतो, बढती करतो, यांना आपण मु य पदावर 
बस व याचा वषय आहे. एकाला एक याय करतो. ते सु दा कामगार आहेत आ ण हे सु दा 
कामगार आहेत. एका कामगाराला एक याय आ ण दुस-याला बढती दयायची असेलतर मला 
वाटते हे साहजीकच आम याकडनं कंवा आप याकडून, न हेतर शासनाकडून हा शंभर ट के 
अ याय होतो असं मला न क च वाटतंय. या अ धका-याची एफआयआर झालेल  आहे. दनांक 
३१/१२/२०१२ ला नगडी पोल स टेशनम ये डॉ.रॉय यां यावर अन धकृत बांधकामा या बाबत 
एफआयआर दाखल झालेला आहे. यांनी ते बांधकाम पाडल, नाह  पाडल हा वषय गौण आहे.  
या श कांनी आपल  वत:ची सव बांधकाम पाडलेल  आहेत असे आप याकडे अज सादर 
केलेले आहेत. यांना यां या नोकर तून बाहेर ठेवल असेलतर हे महाशय आप या 
महापा लकेचे जावाई नाह त. यांना महापा लकेम ये कामावर ठेवले आ ण चार श कांना बाहेर 
ठेवले याम ये ल  घातले पा हज.े सगळयाना याय सारखा दयावा. ते चार कामगार बाहेर 
ठेवले असतीलतर यांना सु दा बाहेर ठेवावे असे वाटत.े डीपीएच पर ा यावेळेस डॉ.रॉय करत 
होते यावेळेस यांनी महापा लकेम ये सु दा नोकर  केलेल  आहे. याच म टर आ ण रिज र 
आहे यां या नौकर चे सव रिज र आहे. कुठ या दवसापयत काम केले याचे रिज रचे 
मा याकड ेपेपर आहे. यांनी आप याकडे नोकर  केल  आ ण डीपीएच प र ा सु दा केल . एका 
अ धका-याला स ती या रजेवर कंवा सु ीवर पाठ वता आ ण एका अ धका-यांना आपल  
नोकर  करा आ ण मग तथं डीपीएचची प र ा दया हणतो हा सु दा गंभीर गु हा पंपर  
चंचवड मा यमातून झालेला आहे. एक जे.ई. आहेत यांना उ च श णसाठ  तीन वष बाहेर 
सि त या रजेवर पाठ वलेले आहे. या अ धका-यांना स ती या रजेवर पाठवता यांना एक 
याय देता आ ण दुस-या अ धका-यांना १० ते ५ आप याकडे नोकर  करणार आ ण डी.वाय. 

पा टलम ये ९ ते ५ डीपीएच करणार हणजे तेथे आ ण आप या येथे सेम टाई मगं हणज े
डॉ.रॉय प चरमध या सारखे डबल ि हलन झालेले आहेत क  काय? तीकड पण नोकर वर 
आ ण आप या येथे पण नोकर वर. आप या येथे पगार आ ण तीकडच श ण घेतात. माने 
हणून श क आहेत श कांना पगार कती असतो आप यालाह  मा हती आहे. या 
श कांनी बांधकाम केले असेल तेह  यांनी मा य केलेल आहे. यांना आपण नलंबीत केलेले 
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आहे. या सेम केसम ये एका बाजूला तु ह  नलंबन करता आ ण एका बाजूला पदो नती देता 
हा वषय सभागृ हाला न पट याइतका हा वषय नाह . याम ये ल  घालावे. आमचे डॉ.साळवे 
आ ण डॉ.रॉय यां याशी काह  देणेघेणे नाह . कोणी आमचा नातेवाईक नाह , कोणी आमचा 
पाहूणा नाह, कोणी आमचा हतसंबंधी नाह . जे रोटेशनम ये आहे, जो याला पाञ आहे यांना 
दयायच ेनसेलतर शासनाचे अ धकार  बोलवावे. हे दो ह  पाञ नसतीलतर शासनाचे बोलवावे. ह  
पदो नती देताना डॉ.रॉय यांनी या दवशी प र ा पास केल  या या सेम दुस-या दवशी 
मोशन दलेले आहे. या या अगोदर सु दा साळवी हे डॉ टर होते यांना ते पद न देता  ते 

पद र त ठेवले. हे पद र त ठेव याचे कारण काय? याचे उ तर दयावे. आपण हणत 
असाल नयमानुसार कंवा पाञतेनुसार डॉ.रॉय बसत असतील, डॉ.साळवे बसत असतील. 
डीपीएच प र ा झा यानंतर जो नयम डॉ.अ यरला होता एमबीबीएस, डीपीएच ते हा कोस पुण 
क  शकले नाह त. आरो य वैदयक य अ धकार  पदासाठ  एमबीबीएस, डीपीएच आ ण पाच 
वषाचा सलग अनुभव पा हज.े डॉ.अ यर यांना सलग अनुभव नस याने ते वैदयक य अ धकार  
पदासाठ  पाञ नाह त हे आपलेच पञ आहे. डीपीएच प र ा पास झा यानंतर पाच वषाचा 
अनुभव पा हज.े हा शासनाचा जी.आर.आहे. पाच वषाचा अनुभव पा हज,े नसेलतर वैदयक य 
अ धकार  या पदावर राहता येत नाह . हे तु ह च दलेल आहे. डॉ.अ यरला वेगळा याय 
दलेला आहे. यां यासाठ  एवढा अटा पटा का चाललेला आहे. माझी वनंती आहे क  एकतर 
यांनी अन धकृत बांधकाम केलेले आहे यां यावर गु हा दाखल झाला. एका बाजुला आपण 
आमचे दोन कामगाराला बाहेर काढलेले आहे आ ण यांना पदावर ठेवलय. दुसरा आरोप, 
डीपीएच प र ा आप या महापा लका सेवेत असताना पास केल . तीसरा आरोप, यांनी डीपीएच 
प र ा पास झा यानंतर पाच वषाचा अनुभव लागतो जो डॉ.अ यरला दाखवलेला होता तो 
अनुभव डॉ.रॉय यांना नाह  हणून ते या पाञते या याद  म ये नाह त हणून आपण यो य 
तो नणय यावा. या अ धका-यांना कती दवस स पे ड ठेवणार. या दोन श कांना कती 
दवस स पे ड ठेवले तेवढया दवस यांना सु दा स पे ड ठेवावे नसेलतर आ ह  तुम यावर 
मानहानीचा दावा दाखल करणार. दोन श कांना एक याय आ ण इतरांना दुसरा याय कसा 
काय? असे असेलतर यां या वतीने आप यावर यांची मानहानी केल  हणून मानहानीचा दावा 
दाखल करेल. करण गावडे यां या चौकशीचा वषय सभागृ हाम ये मांडलेला होता. करण 
गावडेना आठ ते दहा म हने झाले चौकशी चालू आहे यासाठ  टाईमबॉ ड नाह  का? काह  
टाईम पर एड आहे का?  पुव  यांची यांची चौकशी केल  यांना नलंबीत केलेले आहे. 
करण गावडे यांची फाईल मागवून यावी. यांना कती दवसाचा कायकाल आहे, कती दवस 
चौकशीसाठ  ठेवणार आहेत. २० तारखे या जी.बी.म ये याचे उ तर पा हजे. उदयान वभागावर 
चचा केलेल  आहे या संदभात साळूंके यांनी पञ काढलेले आहे या पञात असा उ लेख 
केलेला आहे क  जेवढ  जेवढ  उदयान आहेत ते जे उदयान चाल वतात यां या अंडर ते 
उदयान आहेत समजा, कॉ ॅ टर या कंवा अ धका-यां या कंवा कमच-यां या ता यात ती 
उदयान असतील या ठकाणी कुठलाह  ऍ सीडट झाला, नुकसान झाले, दुघटना घडल  असेलतर 
यास सव वी जबाबदार तु ह  राहाल असे पञ काढलेले आहे. असे लहू न घे याचे अ धकार 
आहेत का?  आ ण मग या कमचा-याची कंवा अ धका-याची जर जबाबदार  असेलतर मग 
डॉ.साळूंके या पदावर ठेव यास पाञ आहेत का? नसेलतर दुसरे काम दयाव.े २० तारखे या 
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जीबी म ये खुलासा करावा. या दोन तीन वषयाची चौकशी करावी यात कोणाचाह  दबाव नाह  
पा हज.े याची नप पाती चौकशी होवून यो य तो नणय यावा अशी वनंती आहे.  
 
मा.गोर  लोखंडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव सद य, पञकार, अ धकार  वग. 
य वषयावर खुप वेळा सभागृ हात चचा झालेल  आहे आ ण यातनू न प न काह ह  झालेले 
नाह . हा दोन अ धका-याचा वाद असेल, मोशन ब लचा असेल, कोणता राईटस ्मागताना 
असेल, या ऊहापोहा नंतर एक सु म ऑथोरेट  हणजे आयु त तु ह  आहात, एक शासक य 
मुख हणून तु ह  आहात. येथे अ धका-यांचे प नास गट आहेत, नगरसेवकांचे प नास गट          

आहेत. यात एकाला एक पाठ शी घालतं दुसरा हणतो तो कस काय मागतो ह  चचा अपण 
ऐकलेल  आहे. आता आम या भ गनीने सांगीतले क  ते पद नाह  मळाल हणजे काह  
आयु यच नाह  मळाल का. ठक आहे यांचा तो अ धकार आहे दो ह  अ धका-या या बाजून 
बोलणार नाह त. हे रा य सामाजीक यायाचे रा य आहे. आपण आप याला कायदया या 
चौकट त बसून याय करायचा, नणय यायचा आहे. मह वाची गो ट अशी आहे क  हे रा य 
यावेळेला डायरे ट सपल फं डामटल राईटस ् सांगत यावेळेला एकमेकानी एकमेका या 

अ धकारावर गदा येता कामा  नये हणून सं वधानानं डायरे ट ह सीप स दलेले आहेत 
आ ण फ डामटल राईटस ्  दलेले अहेत.  कलम १२ ते ३२ हे अ तशय मह वाची कलम आहेत. 
ते या दो ह चा शासनाम ये कोणाला उपयोग करायचा. जगाने आम या संसदेत या आ ण 
सं वधानात या १२ ते ३२ कलमाचा कायदा केला आ ण तो रा यकारभार हयूमन राईटस ्करत 
आहेत आ ण आम याच सं वधानानं तु हांला शासक य मुख हणून हे कायदे करत असताना 
कारभार नःप पातीपणे करता का येत नाह . याचबरोबर दबले या लहान माणसा या 
उ कषासाठ  एससी आ ण एसट  कमीशन नेमलं. या कमीशनला  कॅबीनेट गॅझटेेड दजा आहे. 
या कमीशनन या तु ह  घेतले या नणयावर, महापा लका हणजे आयु त नाह त, 
महापा लका हणजे नगरसेवक नाह त. महापा लका हणजे हे सभागृ ह आहे सव च या सभेला 
अ धकार आहेत, ह  महानगरपा लका आहे. या महानगरपा लकेनी या सव च सभेनी घेतलेला 
नणय, हणजे या महानगरपा लकेनी घेतलेला नणय आहे फ त तु ह  शासक य हणून 
काम करायचे आहे आ ण हणून या दो ह  अ धका-यां या वादात आप याला न पडता, 
यायाची बाजू काय आहे एससी/एसट  क मशनने काय सांगीतले आहे. उ तर काय काह ह  

देता येत पण याला कॉ ट टयुशनल हॅल डीट  आहे. एससी आ ण एसट  कमीशनने ज हा 
एखादया यायीक भूमीकेसाठ  एखादया अ धका-यावर गदा येत असेलतर, यात काय ड ी 
आ ण ड लोमा आहे हणून डीपीएच करण गरजेच आहे आ ण पुढे मग सनॅर ट च कोणी 
नाह यं. आमचे  सहकार  एका अ धका-यावर आरोप करताना दसले, आ ण माग याह  जनरल 
बॉडीत ते झालेल होतं. हे का तु हांला दसत नाह , का तु ह  या करण गायकवाडावर 
आतापयत इ वॉयर  क मट  नेमलेल  नाह . आ महा या कोणी एकाने केलेल  आहे. आता मे. 
सु म कोटाने आ मह येस करणीभूत असणा-या गु हयाबाबत सांगीतलेल आहे. एक आमचा 
अ धकार  यावेळेला जनसंपक वभागात कामाला होता या यावर आणखी इ वॉयर  नेमल  
गेलेल  नाह . का या यावर नणय घेतला गेलेला नाह . हे सव आ णासाहेब मगरां या काळात 
भरती झालेले अ धकार  आहेत. तु ह  जर  व र ठ असाल, शासक य मुख असालतर 
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आ हांला नगरसेवकांना बघता बघता दोन वष नघुन गेलेल  आहेत तर  यांनी काह  कामे 
केलेल  नाह त. अशा प दतीची दंडशाह  या शासनाम ये आहे. हे मोडून काढणं तीतकच 
फारतर तुम यासमोर आवाहन आहे. पण आज या काळात यावर श त लागत होती असा 
माझा दावा आहे. आ ण हणून या नणयाम ये आप याला कठोर पाऊले टाक याची गरज 
आहे. अन धकृत बांधकामाम ये एखादया श कांस नलंबीत करतातर डॉ.रॉय यांना कशासाठ  
ठेवता. सभागृ हा या मा हतीसाठ  सांगतो, आ ह  सभागृ हाचे सद य आहोत, या सभेत बसतो, 
आ ण या सभेत बसलो अस यामुळे आ ह  ट तर आहोतच पण आमची बदनामी एक 
शासक य अ धकार  करतोय हा कयदया या ट ने गु हा आहे. याच कलम आहे आयट  

ऍ़ ट ६६ (१) हा दखलपा  गु हा आहे. खरं हणजे यां यावर फौजदार  कारवाई होऊ शकत ेका 
केल  गेलेल  नाह . शासना या यावेळेला ल ात यायल पा हजे होतं, यावेळेला दसलेल होत. 
डॉ.साळवची बाजू घेतो अशातला भाग नाह  पण ठ क आहे  यांनी क मट केलेल आहे  
एससी/एसट  क मशनला, मला शासनावरती दोष आहे क , एससी/एसट  कमीशनने आप याला 
खुलासा मागवावा आ ण आपण यांना तशा प दतीची पुरक मा हती देवू नये. आमचे ये ठ 
नगरसेवक व श ठ मशनर साठ  बोलल.े या सव गो ट  पारदशकता सभागृ हासमोर येणे गरजेच 
आहे हा जनतेचा पैसा आहे. जनते या करातून आलेला पैसा आहे. शासना या येणा-या योजना 
कायाि वत करत असताना लोक त नधीना व वासात यावे पण ते होत नाह . पण या सव 
गो ट चा वचार क न नणय यावा. ह  सभा या शहराचे सव च थान आहे. आप याला या 
शहराचा वकास करायचा आहे, ए सपे डीचर डे हलप करायचा आहे आप याला. या दो ह  
अ धका-यां या वादात अनेक वष आपण आपला वेळ का वाया घालवता. आ ह  कोणा याह  
बाजूने नाह त पण जी यायाची बाजू आहे या माणे आपण करावे. शासक य अ धकार  
हणून सभागहृ तुम या बरोबर राह ल. या यावेळेस तु ह  यायाची बाजू याल मग ते 
शासनामधील, आम यामधील कोणी चुकलेल असेलतर तु हाला उ तर दयायला लागेल आ ण 

ह  सभा तुम या बरोबर कायम वकासा या बरोबर राह ल याबाबतीत नणय यावा लागेल तो 
यावा अशी वनंती करतो आ ण थांबतो.   

 
मा.उ हास शे ी - मा.महापौर साहेब, स मा.अयु त, स मा.सभागृ ह आ ण पञकार मञ.  
बरेचसे सद यांनी या वषयावर मनोगत य त केलेल आहे. हा वषय ब-याच वषापासून 
गाजत आसलेला वषय आहे. वतमानपञाम ये नेहमीच या वषयावर हायलाईट होत. आ ण 
शहराचा बाक चा वषय असाच राहू न जातो. पंपर  चंचवड शहराम ये मोठमोठे वषय आहेत.        
ब-याचशा वषयावर चचा करणे गरजेच असते परंतु या वषयावर फाटा फोडतो या दोन 
यि तवर महापा लका क त झालेल  आहे असे वाटत.े या ठकाणी बोलत असताना मी 
सांगीतलेल आहे क  शहरा या डे हलपमट संदभात आवाज उठ वला पा हज.े जी.बी. तहकूब होत 
चाललेल  आहे आ ण अ धका-यावर चचा होत असत.े मग तो फायरचा वषय असू दयात, 
कमचा-याचा असू दयात, मोशनचा असू दयात.  कुठ या वषयाला मह व दयायला पा हजे हे 
सभागृ हाने ठर वले पा हज.े या वषयाचा माग या वेळेस सभागहृाला खुलासा केलेला आहे.  
सभागृ हासमोर वषय आ यावर आ ह  शह नशा करतो परंतु शासनाला पाठवत असताना 
चुक चे पाठ वतात का? कदा चत डॉ.रॉय यांना दलेले मोशन चुक चे असेल, मग तु ह  
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केलेल  सह ,  डॉ. ीकर परदेशी यांनी केलेल  सह  चुक चे आहे का? सभागृ ह, आ ह  चुकतो, 
तु ह  चुकता का, यांनी केलेल डॉ युमट चुकतय.ं  समाताई सावळे यांनी सांगीतले कोण चोर 
आहे कोण काय आहे यापे ा तु ह च लॅर फकेशन दयायला पा हजे. कोणी डीपीएच केले, 
कोणी एमबीबीएस केले, कोणी डी.वाय.पा टलम ये केले, कोणी पगार घेतला. कोणाची बदल  
असेलतर  मी शासनाकड े येवून च ा मा न मा न थकतो तर  ते काम होत नाह . मग हे 
काम तु ह  सहजासहजी करता का. मी आरो य खा यात रटायड झाले या माणसा या जागेवर 
अनुकंपा त वावर घे यासाठ  पाठपुरावा करतो. पण शासन एक एक पेपर पा हजे हणून 
कतीतर  दवस ढकलतयं. मग तु ह  एवढ मोठ मोशन, शहरा या मेडीकल ऑ फसरच या 
करणाम ये तु ह  डोळे झाकून सह  केल  का कंवा ीकर परदेशी साहेबांनी जो खुलासा केला, 

या सभागृ हाम ये ब-याचशा वेळेला चचा पण केल  शेवट  नणय तु ह  घेतलेला आहे हे चुक चे 
आहे का हे कती दवस चालणार. सभागहृाम ये मोठमोठे क प आहेत, मोठमोठे न 
आहेत. आम यासार याचे झोपडप ी या संदभात एवढे वषय आहेत या ठकाणी मी वनंती 
केल , ि हजीट मारल  सगळ केलं. पण अ धका-याकडन ठ प कारभार आहे तु ह  या ठकाणी 
येवून पण अजीबात डे हलपमट होत नाह . आ ह  रोज सकाळी उठून फोन क न, यां या 
हातापाया पडून सु दा डे हलपमट होत नाह  कारण टेि नकल अडचण, वत:चे ॉ लेम वत:च 
बोलत असतात. मग मोशन हा कुठला वषय आहे. मेडीकल ऑफ सरचा वषय हा शहराचा 
से ट मे टलचा वषय या ठकाणी गोरगर ब, सव नागर क आशेने बघत असतात क  आम या 
लोकां या काह  अडीअडचणी वायसीएमम ये सुटतील. कारण ाय हेट हॉि पटलम ये एवढ  
दमछाक आ ण एवढे डॉ टस या ठकाणी आहेत या वायसीएमकडे गोरगर ब खुप आशेने 
बघतात मग अशा ठकाणी एखादा मेडीकल ऑफ सर तु ह  नेमताना तु ह  चुक चे नेमता का. 
कोण डीपीएच कधी झाला आहे, कोण सनीअर आहे याचा एकदाचा खुलासा करा, तुकडा पाडा. 
एकतर जनरल बॉडी होत नाह  आ ण झाल तर या यावरच दोन तास चचा चालत.े हे कुठेतर  
थांबल पा हजे नां. या वायसीएम हॉि पटलम ये आर.एस.कुमार यांनी सांगीतले दर वष  
या ठकाणी मोठया माणात खरेद  होते पण कतीतर  मशी स या ठकाणी धुळखात पडले या 
आहेत. आतापण कॅ नंग बंद आहे, एमआरआय बंद आहे. आपण करोडो पया या मशनर  
घेतो या ठकाणी याची सि हसींग हणा या सव गो ट  कोण करणार. वायसीएम 
हॉि पटल या संदभात खुप चचचा शहरात वषय आहे आ ण वतमानपञाम ये सु दा नेहमी या 
गो ट वर चचा होत असत.े आजच कुठ यातर  वतमानपञाम ये कलर डॉपलर या आडीच 
कोट चा वषय आलेला आहे. मला मा हत नाह  तो कतपत यो य आहे, ते ऑपरेट ंग करायला 
माणस आहेत का नाह त, ते गरजेचे आहे का नाह , आप याला ते ऑपरेट होईल का नाह , 
आप या शहराला फायदा होईल का नाह  या या खोलात मला जायचे नाह . लोखंडे साहेबांनी 
चांगला मु ा मांडलेला आहे. शहरात एवढे वषय असताना या दोघांवरच चाललेल आहे. 
आ हांला कोणीह  असू दयात, डॉ.रॉय असू दयात कंवा डॉ.साळवे असू दयात आ हांला काह  
फरक पडणार नाह . आ हांला आमचे काम करायचे आहे. या ठकाणी गोरगर बांची टमट 
होणार आहे.  पण दर दोन-तीन म ह याला कोणीतर  न वचारायच,े या यावर दोन तास 
चचा करायची, परत मी न वचारणार अमुक अमुक आहे का मग यावर चचा होणार 
या ठकाणी तु ह  एकदा खुलासा करावा. एकतर तु ह  हे चुक चे आहे हे जाह र करावे कंवा 
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ीकर परदेशी साहेबांनी एक तास या ठकाणी सांगीतले, मा हती दल  ते तर  चुक चे आहे असे 

जाह र करा. याचा जो काय आहे तो आज सो मो  लागला पा हज.े रोज रोज या ठकाणी चचा 
क न उपयोग होणार नाह . जो नणय यायचा आहे तो या पण कुठतर  या वषयाला 
थांबवावे आ ण शहरा या वषयाचा या ठकाणी वचार करायला पा हजे असे सांगतो आ ण  
थांबतो.  
 
मा.सुलभा उबाळे -  मा.महापौर साहेब, मा.सभागृ ह, आयु त साहेब, पञकार बंध.ु या ठकाणी 
एक तास झाले चचा करतो, ह  चचा वारंवार, वारंवार का रपीट होते याचा शोध आयु त 
साहेब तु ह  लावला पा हज.े मा या वत: समोर महानगरपा लके या नो तराचा एक बंच 
आहे. डॉ. रॉय यां या लॅर फकेशनचा एक बंच आहे व डॉ.साळवे यां या लॅर फकेशनचा एक 
बंच आहे. सभागृ हाची सगळयांची काह  वेगळी प रि थती नाह. याम ये सं वधानाने आ हांला 
हा क ा त क न दलेले आहेत क  या सभागृ हात नवडून आ यानंतर, हणजे आमच 
श ण काह  जा त नाह  हणा. पण यांनाह  अ धकार दला आहे क  एमबीबीएस, डीपीएच 
वरती आपण वकृ व क  शकतो, यां या लाय बल ट वरती आ ह  बोलू शकतो. अशा कारचा 
ह क आ हांला नागर कां या मा यमातून मळालेला आहे. आ हांला जे ान मळतय ते 
बाहे न मळतय आ ण या यामागचे येका या मनातील हेतू हे आ हांला सांगता येणार 
नाह त पण यातून जी पुढची प रि थती नमाण होणार आहे आम याम ये आपआपसातं वाद 
होणार आहेत. मी मागे सु दा आप याला सांगीतल होत क , डॉ.नागकुमार हे आता या जगात 
नाह त. यांचा आ ण डॉ. अ यर यांचा या एमओएच या पो टसाठ  अनेक वषापासून वाद चालू 
होता. कोटात एकमेकां या समोर थांबायचे आ ण येताना हे एकाच गाडीत बसून यायच.े 
डॉ.नागकुमार वगवासी झाले डॉ.अ यरांनी मनसो त दांजल  य त केल . हणजे सगळया 
आठवणीनंा उजाळा दला. आ ह  मञ होतो, आ ह  हे होतो, हणजे यावेळेस जे नगरसेवक 
होते ते यां याशी वाईट झाले ती गो ट वेगळीच आ ण याच कारचा पायंडा पु हा या ठकाणी 
येतोय. आता †ò›ü होकेट साहेबांनी सांगीतले याम ये अहता कोण ा त करतय, कोण चुक च 
करतयं. भदाणे मॅडम सु दा आप याकडे पगार न घेता दोन चाजवरती काम करत हो या.  
डॉ.अ यर आ ण डॉ.नागकुमार यांनी सु दा महापा लकेत असताना या पद या ा त केले या 
आहेत. मग एकतर आपण यि त बघुन नयमावल  ठरवतोय कंवा तु ह  नणय घे यास  
स म नाह त. डॉ. ीकर परदेशी यांचेशी सु दा या वषयावरती बर चशी चचा झाल . यांनीह  
सांगायच ठरवलं. खरंतर ह  सुपर लासवनची पो ट आहे आ ण कळत न कळत याला 
आम याकडून जातीयवादाचा रंग लावायच चाललय. हे अ यंत चुक च े आहे. या यामुळे 
समाजा या भावना दुखावतात, नगरसेवकां या भावना दुखावतात, जे लोक पेपर वाचतील 
यां या सु दा भावना दुखावतात. याचा सो मो  आज तु ह  लावलाच पा हज.े तु ह  अजीबात 
काळजी क  नका, कोटात जातील, पुढ काह ह  होईल. नाह तर  न मं शासन आपल 
एकमेकां या बदल या संदभात कोटाम ये आता आहे. पुढ या जीबीला ड लोमा, ड ीचे न 
आहेतच. पदो नतीचे वषय आपले नाह त. तु ह  नणय घेणार आहात. आता आमचे सहकार  
ये ठ नगरसेवक द ता साने यांनी सु दा काह  वषय मांडले. या ठकाणी वैयि तक वषय 

नाह . अन धकृत बांधकाम वषयाम ये पुण शहरभर कारवाई झाल . ती होताना आमच ेकाह  
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नगरसेवकह  अन धकृत बांधकामा या केसम ये आहेत. दुदवाने द ता सान ेयां यावर सु दा 
अन धकृत बांधकामाची केस आहे. द ता साने हे सु दा प ह यांदा नागर क आहेत नंतर ते 
नगरसेवक आहेत. डॉ. रॉय प ह यांदा नागर क आहेत नंतर डॉ टर आहेत. श क प हला 
नागर क आहे नंतर श क आहे. यामुळे महापा लकेचे जे नयम बनतात ते सगळयांना 
ई वल असायला पा हजेत याबाबत मा या मनात काह  शंका नाह . फौजदार  गु हे 
सगळयांवरती झाले. श कावर का कारवाई झाल  कारण यांनी बांधकाम काढून घेतले नाह . 
डॉ.रॉय यांनी वत:च बांधकाम काढून घेतल यामुळे यां यावर पुढची कारवाई थांबल  असं 
हणलतर  काह  चुक च नाह . आमचे कोणी नातेवाईक नाह , जातीच ं नाह , गो याच ं नाह . 

परंतु सभागृ हाचा वेळ आ ण सभागृ हा या लोकांची काय मता तपासून घे यासाठ  या सगळया 
गो ट  चालले या आहेत. यामुळे साहेब आपण याम ये वेळ न घाल वता लवकरात लवकर 
याचा सो मो  लावला पा हजे. डॉ. साळवे यांना वाटतय यां यावर अ याय झालेला आहे 
कारण ते या पो टसाठ  पुव पासून व न बघत होते हणजे यांनी या प दतीने काम केल  
आहेत. डॉ. नागकुमार यांचे चेले हणून यांची ओळख या जू या नगरसवेकांना नि चतपणे 
आहे. यामुळे ते कुठेह  कागदोपञी वत: मागे हाटणार नाह त. परंतु डॉ.रॉय यांचा वभाव 
असा आहे ते बोलत नाह त आ ण ते यांची बाजू यां या बाजूने मांडतात. पण मोशन हे 
आ ह  नगरसेवकांनी नाह  दलं तुमची स मती आहे या स मतीनं दलेल आहे. मग तु ह  
आम याम ये का वाद लावताय. या इ वी हॅलंट पो ट आहेत. मी माग यावेळेस सु दा हणाले 
या दोघानाह  दया. प-े केलचा वषय असेलतर ते एकञीत ठेवा यात तु ह  काह तर  माग 
काढावा आ ण आज या आज हा वषय माग  लागला पा हजे. वैयि तक आरोप करणं चुक च 
ठरत. आमचा कोणाचाह , सभागृ हाचा वेळ आ ण वापर या ठकाणी होता कामा नये. मा.महापौर 
साहेब, तु ह  या ठकाणी आयु तांना अशा कारचे आदेश दया क  या केसम ये मोशन जे 
काह  यो य आहे ते दया. चुक च झालेतर कोटात जो सह  करतो तो आ ण सभागृ ह लटकत.े 
पण याम ये एक लाईन टाकावी क  सभागृ हाचा या याम ये कुठलाह  संबंध नाह. जी 
कायदेशीर कारवाई होणार आहे याम ये सव वी शासन जबाबदार आहे यात सभागृ हाचा 
कुठेह  उ लेख येणार नाह , ध यवाद.      
             
मा. शांत शतोळे – मा.महापौर साहेब, मा.सभागृ ह, मा.आयु त. खरंतर २० लाख लोकसं ये या 
या शहराम ये आपण दोघांसाठ  भांडतोय ह  सु दा आप यासाठ  शरमेची गो ट आहे. कारण 
क  आ ह  या ठकाणी यावेळेस झगडून, भांडून लोकांचे काम क न व व त हणून 
सभागृ हात नवडून येतो ते अ धका-यांसाठ  नवडून येत नाह त. डॉ. ीकर परदेशी आयु त 
हणून या ठकाणी होत.े डॉ. ीकर परदेशींनी शासनाला आ ण या कमीट ला जे एससी/एसट  

कमीशन आहे या कमीशनला पञ यवहार केलेला आहे तो संचय या ठकाणी ा त झालेला 
आहे. यातून शासनाची काय भू मका आहे हे समजलेले नाह . या दोघां या भांडणापे ा यांना 
वायसीएमला जाऊ दयाव.े यांना रे यूलर ॅ ट स क  दयात. यांना खाजगी ॅ ट सची मुभा 
आहे ती सु दा क  दयात. आप या येथे शासनाचे अ धकार  घेवून या. आ ह  यांचे भांडण 
सोड व यासाठ  या ठकाणी आलेलो नाह त. या सभागृ हात १२८ जण नवडून आलेलो आहोत. 
शासनान े शंभर ट के चुक चे काम क  नये. यां यावर आमचा अंकुश असला पा हजे हे 
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सगळजर  एका बाजूला मा य असलतर  दुस-या बाजूला शासक हणून आज रोजी हे 
ऐक याची वेळ आहे का. तु हांला वेगवेगळे शंभर कारचे शंभर न शासन हणून 
सोडवायचे आहेत. येका या वॉडाम ये तु ह  गेलात. आजपयत कुठ याह  एवढया नान 
भेडसावून सोडल नसेल हा न तु हांला तसा वाटत असेल. दोन अ धका-याची इतक  मोठ  
अडचण तु हांला आज जाणवल . आ ह  तु हांलाच सांगणार आहेत ह  ऍथोरेट  तु ह  आहेत. 
वक ल साहेबांनी सांगीतले शासक हणून तु हालंा कायदयाने काह  अ धकार आहेत ते तु ह  
वापरा. आ हाला बदल  करायची हणलेतर चारवेळा वचारावे लागत.े हे एवढे उ च श ीत 
अ धकार  आहेत एमबीबीएस झालेले अ धकार  आहेत एमबीबीएस झा यानंतर ते डीपीएच 
करतात का कोणी मा टर करतात तो यांचा न आहे. ते झा यानंतर कोण नयमात बसते 
कोण नाह  याची शह नशा आयु तांनी केल  पा हज.े आता यांना पदभार दलेला आहे पदभार 
द यानंतर सु दा अशा कारचे न आ हांला भेडसावत असतील, आ हांला सुटत नसतीलतर 
आपला काह  उपयोग नाह .  आप याला अंदाजपञकाला सामोरे जावे लागेल, एलबीट  बंद 
झा यानंतर आपल शहर भीकेला लागेल, महानगरपा लका भीकेला लागेल अशी प रि थती 
होताना या दोघां यावरती काय अवलंबून आहे. येथे कोणीजर  जगातला साधा डॉ टर आणून 
बस वलानां आ ह  नगरसेवक हणून यांना तेच काम सांगणार क  हा मा या वॉडा मधला 
पेशंट आहे, बील कमी करा, कुठ मदत करता येईल का या या य तर त आ ह  काह  काम 
सांगत नाह त. ९० ट के नगरसेवक हेच काम सांगतात. जे दोन दोन, तीन तीन टम येथे 
आ ह  लोक आहोत यांनाच फ त काह  लोक शासक य ॉ लेम सांगतात. पुण वैदयक य 
सेवेम ये ॉ लेम असतीलतर ते सॉ ह कर याचा आम या सार यांकडून य न केला जातो. 
हे सव असताना हे दोघानी सारखच उठायचं आ ण यां याकडे जाऊन मा हती देत बसं, 
यां याकडे जाऊन मा हती देत बसं हे कशासाठ  करायच.ं आ ह  कोणा याह  बाजून नाह त. 
आयु त हणून तुमचा खम या नणय आला पा हजे. याच यि तला मोशन दयायचे याला 
आ ह  मा यता देवून टाकतो. माझी वनंती आहे क  कुठ याह  प रि थतीत या पदाक रता, 
राजकारणाचा कंवा आम या राजक य यि तचा वापर क  नका. तु हांला शासक य नणय 
जो यो य वाटतो तो यावा.  माझतर प ट मत आहे क  आपण शासनाकडे वारंवार मागणी 
केलेल  आहे, शासनाचे अ धकार  आलेतर या दोघांचेह  भांडण मटणार आहे. डॉ. ाने वर 
च हाण, डे युट  डायरे टर यां या नावासह वषय डॉ. ीकर परदेशी यांनी शासनाला कळवलं 
होता. यांना मी सु दा भेटलो होतो पण ते हणाले माझे दोन वष राह ले आहेत यात दोन-
तीन म हने मला महापा लका समज यासाठ  लागतील हणून यांनी शासनाला कळवले आहे 
क  मला हा पदभार देवू नये हणून. यां या जागी दुसरं बघा. उपसंचालक ले हलवरचीच लोक 
आप याला लागतील. आप याकडे शासक य अ धकार  सहा.आयु त बोलवतो या माणे हे 
सु दा पद भरावे हणजे या दोघांचेह  भांडणे मटतील. वा त वक पाहता डॉ.साळवे यांचा पगार 
डॉ.रॉय यां यापे ाह  जा त आहे परंतु ते पगारावर समाधानी नाह त, यांना पद पा हजे. 
आपआपसात वाद क न या शहराचे नुकसान कर यापे ा हा वाद आयु त हणून आपण शंभर 
ट के मटवू शकता, तर  आप याला ठामपणे नणय घेतला पा हजे. जो तु ह  कागदावर 
नणय याल तो आ हांला या ठकाणी मा य राह ल. पण आप याकडन ठाम नणय आला 
पा हज.े यासाठ  या वषयावर फार वेळ न घेता २० लाखा या शहरात दोघांसाठ  आपण भांडणं 



37 
 
यो य नाह . येक प ा या नगरसेवकांनाह  तेच वाटल क  हा वषय तातडीने माग  लावावा. 
मा.महापौरांनी या माणे सांगावे क  अशा कारचे अ धका-यांचे वषय सभागृ हासमोर आले नाह  
पा हज.े हा वषय शंभर ट के शासनाचा आहे नागर कांशी काह ह  संबंध नाह . अशा कारचे 
वषय सभागृ हासमोर येवू नयेत हा आलेला आहेतर आपण नकाल  काढावा अशा कारचे आदेश 
आपण शासनाला दयावेत आ ण हा वषय माग  लावावा. 
                                
मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, स मा.आयु त, सव नगरसेवक, नगरसे वका  पञकार 
मञ. सव थम सभागृ हा या वतीने आयु तांचे मी अ भनंदन करतो. आपल अ भनंदन  
याक रता करतो क  तु हांला या ठकाणी जॉईन होवून बरोबर एक वष झालेले आहे. १० फे ूवार  
२०१४ ला आपण चाज घेतलेला आहे आ ण आज बरोबर १० फे ूवार ला ह  सवसाधारण सभा 
होत आहे. या वषयावर बोलत असताना अनेकांनी आपले मत कट केल.े मत कट करत 
असताना कोणी आनंदाने बोलले नाह , सवच द:ुखानचे बोलले आहेत. याच कारण असं आहे 
क , शासन हे अकाय म आहे हणून. या सभागृ हान,े शासनाने पार त केलेला नणय, 
डपाटमंटल  मोशन क मट  तुमची आहे, यावेळेस डॉ. ीकर परदेशी साहेबांनी नणय घेतला 
आहे आ ण तु ह  आता स मा.राज  जगताप यां या नाला उ तर देताना सव काह  रामायण 
दल आहे या रामायणातला शेवटचा तुमचाच पॅरे ॉफ तुम या सह ने आ हांला दलेला आहे. 
द.३१/५/२०१३ रोजी पदो नती स मतीने सभा आयोिजत केलेल  होती. परंतु या स मतीने 
डॉ.जगदाळे हे दनांक ३१/५/२०१३ रोजी सेवा नवृ त होत अस याने त काल न आयु त यां या 
सूचनेनुसार आरो य वै यक य अ धकार  हे पद पदो नतीने भरणेकामी नणय घेणेत आला.       
द.३१/५/२०१२ रोजी स द झाले या वैदयक य अ धका-यां या सेवाजे ठता सूचीनुसार 
डॉ.अ नल रॉय हे सेवाजे ठ अ धकार  अस याने यांनी आरो य वैदयक य अ धकार  या 
पदांक रता आव यक असणार  अहता धारण के याने पदो नती बाबत यांचा वचार कर यात 
आला आहे. असे प ट तु ह  उ तर दलेल आहे. आ ण असा नणय एखादया आयु तांनी, 
तुम या पदो नती स मतीने अ धकृतर या घेत यानंतर या वषयावर या सभागृ हाम ये 
साधकबाधक चचा झा यानंतर, आरोप- यारोप झा यानंतर तु हांला सु दा सभागृ हाने 
यावेळेला ५ जुलै या सभेम ये वचारले होते क  तुमचे हणणे काय आहे. तु ह  यावेळेस 
प ट सांगीतलेल आहे क  शासनामाफत डॉ.रॉय यांचा वषय ठेवलेला आहे तो वषय बरोबर 

आहे आ ण तो तुम या समोर आहे. हे मत यावेळेला तु ह  कट केलेल होतं. जीबीने या 
वषयाला मा यता द यानंतर ताबडतोब, तु हांला खुप काम असेलतर पंधरा दवसानी, 
म ह यानी, दड म ह यांनी ५ जुलैला सवसाधारण सभेने मा यता द यानंतर, आयु त 
साहेबांनी, शासनाने ताव ठेव यानंतर या वषयाला जी.बी.ने मा यता द यानंतर 
बीपीएमसी ऍ ट या ४५ (१) माणे तु ह  या यावर नणय घेवून हे शासनाला पाठ वणे 
म ा त होते ते तु ह  का नाह  केले. तु ह  ऑफ सम ये फाईल ठेवून दल. शासनाने 
याची पण काळजी घेतल  नाह . तु ह  सभागृ हाचा अपमान केला. एखादया फाईलवर नणय 
न घेणं हणजे सभागृ हाचा अपमान करणं आहे. तु ह  १२ जुलैला शासनाला पञ लह ताय. 
तु ह  आम या सवाची दशाभूल केल. महापा लका सभेने मा यता द यानंतर तुम या 
अ धकारात ४५ (१) माणे नणय घेणे अपे ीत होतं. तु ह  यावेळेस शासनाला पञ लह लं. 
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शासनाला पञ लह ताना कमीत कमी शासनाला सांगून यवि थत पञ तर  लहायला पा हजे 
होत.े  या पञासोबत डीपीसीने हा नणय घेतलेला आहे, जी.बी.ने हा नणय घेतलेला आहे. 
डॉ.रॉय ब ल असं आहे आ ण डॉ.साळवे ब ल असं आहे. उलट तु हांला शासनाने १४ जानेवार  
२०१५ ला पञ दलेले आहे हे पञ सभागृ हाला कदा चत मा हती नसेल. डॉ.पवन साळवे यां या 
पदो नती बाबत- आयु तांना लह लेले पञ आहे. २०१३ करण .३९६/न व-२२, नगर वकास 
मंञालयाच पञ शासनाला ा त झालेल आहे. याम ये तु हांला यांनी प ट सांगीतलेले 
आहे क  तु ह  जी.बी.चा ठराव पाठ वलेला नाह , तु ह  घेतलेला नणय पाठ वलेला  नाह . तर   
महारा  महानगरपा लका अ ध नयम ४५ (१) अ वये, आरो य वैदयक य अ धकार  या 
पदावर ल नेमणूक  बाबत महानगरपा लकेस दान अ धकारा वये यावर उ चत नणय घेवून 
कलम ४५ (४) नुसार यो य तो ताव शासनाला पाठवावा. हणजे ४५ (१) अ वये तु ह  
कारवाई करायला पा हजे. जानेवार  २०१५ ला पञ येवून सु दा फे ूवार  पयत तु ह  शासनाला 

ताव पाठ वलेला नाह . तु ह  नणय का घेत नाह त. आयु त साहेब यावर तु ह  नणय 
या, याचा तुकडा पाडा. आ ह  हणणार नाह त क  चुक चा नणय या. डॉ. ीकर परदेशी 

साहेबांनी घतेलेला नणय आम या समोर आला. या ठकाणी श क स पे डचा वषय आहे, 
तेजवाणी स पे डचा वषय आहे. अजूनह  नऊ ते बारा आकडा असा असेल क  डॉ. ीकर 
परदेशी यांनी जे स पशन केलेले आहे. यावर सु दा आपण अदयाप नणय घेतलेला नाह . 
महानगरपा लके या नयमा माणे या संबंधीत स पे ड अ धका-यांना/कमचा-यांना तीन 
म ह या नंतर महानगरपा लकेला याला घर  बसून ५० ट के पगार दयावा लागतो. सहा म हने 
झा यानंतर ७५ ट के पगार दयावा लागतो. आ ह  यांना ७५ ट के पगार घर  बसून देतो 
आहोत. ह  यांना श ा नाह तर बोनस आहे बोनस. तर  आपण नणय यावा. यांना घर  
बसुन ७५ ट के पगार देणार मग यावर नणय का घेणार नाह त. आपण घाब न नणय 
यायचा नाह  ह  कोणती प दत आहे.  चुक सगळयाकडंन होती, एखादा डॉ टर असेल, एखादा 
श क असेल, एखादा कमचार  असेल चुकलंतर यांना कोट आहेना. एका गु हयाम ये दोनदा 
तर श ा होत नाह . तु ह  यांना प हल  श ा केल , दंड केला  ठक आहे, तीन म हने 
स पे ड केलं आता कामावर तर  यायला पा हजे. परंतु आपण नणय घेतला नाह . क पलेनां 
कोटात जावं लागल. कोटातून नणय आला पण आप या शासनाचा नणय होत नाह  इतकं 
उ तम शासनाच काम चाललं आहे. एखादा माणुस कोटाम ये गेलातर कोटाचा नणय येवू 
शकतो पण शासन नणय घेत नाह  ह  कोणती प दत आहे. कोणाला घाबरायच आ ण का 
घाबरायच.ं आता उ हास शे ीनी उ लेख केला वायसीएम हॉि पटलम ये १२ बेड आयसीयू एक 
वष झाले तयार आहे. आपण डॉ टर भरत नाह त, तो आयसीयू चालू करत नाह त. आताच 
मला फोन आला क  ३०१ नंबर मधील पेशंटला आयसीयू ो हाईड क  शकलो नाह  तो आता 
दगावला. यात आपल  काह  चुक नाह , बेडच श लक नाह तर काय करणार. यांना सांगीतल 
होत तु ह  पेशंट दुसर कडे हालवा, यांनी हालवल नाह . माझे सांगायच ता पय असं आहे क  
या मह वा या गो ट  आहेत यात तर  नणय या. मी तु हांला मागे एक पञ दलं, मी 

ब तीस वष नगरसेवक हणून नवडून येतो मी आजपयत कधी पञ दलं नाह. हे प हलच 
पञ तु हांला दलं क  एचबीओट  मशीनचा तु ह  नणय या, चालवा. या याम ये आपले 
पैसे गेलेले आहेत. मशीनतर  चालू करा. दुसर  गो ट हणजे डॉ.रॉय व डॉ.साळवे यांची डॉ. 
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ीकर परदेशी यां यावेळेसची फाईल चाळा. याम ये जी चुक झाल  होती याब लचा ऊहापोह 

या ठकाणी सीमाताई सावळनी केला क  यांनी यावेळला या ठकाणी काम करत असताना 
डी.वाय.म ये ले चरर शप केल . यावेळेला चुक चा कारभार यावेळेस या शासनाने केलेला 
आहे. २०१२-१३ म ये डॉ.पवन साळवे हे मेडीकल ॅ ट शनर हणून यांनी इं डयन मेडीकल 
कौि सलम ये न द करावी लागते कंवा महारा  मेडीकल कौि सलम ये. या दो ह  ठकाणी 
न द केल  नाह . यावेळेला २०१२-१३ ला तेथे रिज ेशन नसताना ॅ ट स पण क  शकत 
नाह त, आ ण कायदा काय हणतो he should be panelized. यांना दंड केला पा हज.े या या 
ऊपर तु ह  २३/१०/२०१३ ला मा हती दलेल  आहे. As a time when you are not registered as 

a Medical Practitioner. You are rewarded it. आ ण गॅझेट काय हणतं,any person who 

condemned provision of suspention one shall on conviction will punish. हणजे एखादा 
क हे ट हायला पा हजे ते सोडल आ ण यांना अ तर त पदभार आपण दला. हणजे ती 
चुक, ह  चुक. हे सव असताना, शासनाने वत: वषय मांडलेला असताना याला महासभेन े
मा यता दलेल  असताना, शासनाने तु हांला पञ दलेल असताना तु ह  नणय का घेत 
नाह त. मोशन क मट ने नणय घेतला, सभागृ हाने नणय घेतला तु ह  नणय या. याला 
जायचं तो कोटात जाईल, कोटाचे दरवाजे सवाना ओपन आहेत. नणय हा चुक चा होवू शकतो, 
बरोबरह  होऊ शकतोनां. एवढं सगळ असताना तु ह  नणय घेत नाह त. सगळयांनी या यावर 
नणय यावा. तु हांला दहा ट के वगचा नणय सांगीतला, डीसी लम ये ि लअरकट 
ो ह जन आहे. आप या महापा लकेला जवळ-जवळ तीस ते प तीस कोट  पये येतील, 

ध यवाद.                                                                                                               
            

  मा.महापा लका आयु त – स मा.महापौर मॅडम, स मा.सभागृ ह. ी.रॉय आ ण ी.साळवे यांचे 
करण हे ब-याचशा दवसापासून सु  आहे. याम ये सुरवातीलाच मी सांगू इि छतो क, यापु ढे 

जे काह  मोश स होतील याम ये अशा काह  ञुट  राहणार नाह त. याम ये कोणाचा वाद 
असेलतर तो शासन आ ण आमचे सव अ धकार  अतीशय काळजीपुवक बघतील. याम ये 
या काह  त ार  येतील यांचे हणणे ऐकूण घेवून जे नयमानुसार आहे या माणे होईल. 

रा यशासनाचे धोरण आहे या धोरणा माणे आपण चालतो. कारण ब-याच गो ट म ये आपले 
र ू टमट स नाह त. आपला आकृतीबंध मंजूर आहे परंतु काह  पदाला मंजूर  नाह यामुळे 
शासना या मागदशना माणे आपण जाव अशी अपे ा आहे आ ण शासनाकडचे यापुढचे सव 

ताव हे स मा.सभागृ हासमोर येणार आहेत. कारण हा सभागृ हाचाच अ धकार आहे हे 
अ थापना अ धकार  हणून मी सभागृ हाला सांगू इि छतो. यामुळे यापु ढे जे काह  आमचे 

ताव येतील ते पुण छाननीअंती येतील, परत आप या सभागृ हाचा वेळ घालवणार नाह त 
असे यो य कारे सादर कर यात येतील. यापुव चे जे करण झालेले आहे याब ल सु दा 
माझी सभागृ हास वनंती आहे क  स या सभागृ हा या हातात काय आहे, आयु तां या हातात 
काय आहे, शासन काय क  शकतं याचाह  सहानुभूतीन गंभीरपणे वचार कर याची गरज आहे. 
मी प ट क  इि छतो क  मलाह  हे दो ह  अ धकार , सव शहर नवीन अस यामुळे हे दो ह  
अ धकार  नवीन आहेत. मी एक वषापुव  आलो यावेळेस या दोघांचीह  माझी ओळख न हती. 
मी वैयि तकर या कोणा याह  बाबतीत पुवगृ हदुषीत असं काह  काम माग या वषात केल नाह  



40 
 
आ ण पुढेह  करणार नाह . मी सांगू इि छतो क , पुव  सु दा या केसम ये काह  काह  गो ट  
झा या या मी थोड यात प ट क  इि छतो. या केसम ये आता जगताप साहेब, कुमार 
साहेब, पठाणताई, सोनकांबळेताई, समाताई, साने काका, लोखंडे साहेब, उ हास शे ी साहेब, 
उबाळे मॅडम बोल या, शांत शतोळे बोलले शेवट  योगेश बहल साहेब बोलले या सवा या 
बोल याचा मतीताथ आहे क , हे भांडण मटले पा हजे आ ण आप याला शहरा या 
वकासासाठ  वेळ घातला पा हजे हणूनच मी आपला जा त वेळ घेणार नाह . यामुळे मी 
सु दा थोड यात सांगणार आहे. मा.महापौर मॅडमनां वनंती आहे क , आता आप या हातात जे 
काह  आहे ते जर आपण करत नसूतर मग आप याला न वचारले पा हजेत, आप याला 
उ तर देता आले पा हज.े परंतु काह  गो ट  होऊन गे या असतील आता काय करता येईल 
याचा वचार आपण सवानी मळून केलातर यो य राह ल.  या केसम ये मी जू हो यापुव च 
त काल न आयु तां या अ य तेखाल  डीपीसी झाल  ( डपाटमटल मोशन क मट ) खरं 
हणजे या सभागृ हाचा नणय असतोच ते अंतीम नणय ठरवतं. शासन यासाठ  असतं क  

सभागृ हाला कुठल ह  नणय या सोपी हावी, नणय घेताना काह  अडचण येवू नये, यावर 
सादकबाधक चचा क न सभागृ हाने नणय यावा अशी अपे ा असत.े या केसम ये 
डीपीसीम ये जो काह  नणय झाला तो त काल न आयु तां या अ य तेखाल  डीपीसीने 
घेतलेला आहे. तो नणय सभागृ हापु ढे आला आहे यामुळे मी आता या टेजला या या 
मनीटसम ये जाउ इि छत नाह  आ ण जर भ व यात ते मा या समोर आ ण आप यासमोर 
पण आले तर आपण यात न क च सखोल वचार क न पुढे जायला पा हजे या मताचा मी 
आहे. यामुळे डीपीसी झा यानंतर यावेळेसचे र ू टमट ल माणे पाञता होती ती डीपीसीने 
ब घतल  आहे असं सकृतदशनी दसत.े मी हेच सांगतो क  डीपीसी या नणयाचा ऊहापोह, 
डीपीसीचा नणय यो य होता का अयो य होता, डीपीसीन काय करण यो य होत याम ये न 
जाता डीपीसीचा नणय जो झालेला आहे तो महासभेसमोर आलेला आहे. मा.महापा लका सभा 
ह  अ थापना अ धकार  आहे. आ ण प ट यूलरल  ह  जी मोठ  पदे आहेत याम ये महासभेची, 
शासनाची पण मा यता लागत.े काय तर मा यता पण आपण घेवू शकतो. थोड यात हे पद 
मह वाच ेआहे आ ण महापा लकेची मा यता मळा यानंतर याम ये शासनाला सु दा झालेला 
नणय यो य आहे का अयो य आहे हे बघ याचा अ धकार आहे. आ ण हणून या केसम ये 
सु दा शासनाचा तो अ धकार अदयापह  कायम आहे शासनाने तो अदयाप वापरलेला नाह . 
एकदा डीपीसीचा नणय झाला आ ण महासभेसमोर तो आला आ ण महासभेने तो मा य केला 
क  मग माझा ह क तथ संपतो, माझा अ धकार तथ संपतो. मा.महासभे या मा यतेपुव  
डीपीसीचा नणय चुक चा आहे, बरोबर आहे, याचा पुन वचार केला पा हज,े ब-याच त ार  
येतात, एससी/एसट  कमीशन कळ वत आहे, शासनालापण या केसम ये वचारलेल आहे क  
डीपीएच आ ण एमबीबीएस या दोन या ड ी आहेत हया इि व हॅलंट आहेत का कंवा हे 
दोघंह  या पदासाठ  पाञ आहेत का आ ण यानंतर आपण डायरे टर हे थ यांना या ब लची 
वचारना कर यात आल . यानंतर डायरे टर, हे थने आप याला सांगीतल क  एमबीबीएस ह  
डीपीएच पे ा उ च ड ी आहे. तर  दोघेह  या पदासाठ  पाञ होव ूशकतात असं सकृतदशनी 
दसतयं आ ण तो अहवाल आ ह  शासनाला पाठ वलेला आहे.  मा.महासभेने पुव चा डीपीसीचा 
नणय श कमोतब केलेला असेल आ ण आता आपण या या पुढची या चालू केलेल  
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असेल, या या पुढचा वास चालू केलेला असेलतर आयु त हणून मला इंडी ह यूअल  काह  
अ धकार आहेत का आ ण  मी याम ये मा.महासभे या नणयानंतर सु दा कतपत बघु 
शकतो, जर एखादया   नणयाब ल वाद असतील, त ार  असतील, बरेच नवेदन आलेले 
असतील आ ण शेवट  हे करण शासनाकडे जाणारच असेलतर शासनाने यावर नणय 
घे या या ऐवजी परत आयु तांनी या याम ये काह  पुढाकार यायची आव यकता आहे का 
कंवा घेता येईल का, मी घेतलातर  कुठपयत घेवू शकेल, मी घेतलातर  तुम या पु ढेच येणार 
आहे कारण मला महासभे या पुढे जाता येईल असं काह  वाटत नाह . आ ण मी महासभेला 
डावलून कुठह  काह ह  काम करतोय असं मला वाटत नाह . यामुळे ह  महासभा जर सव च 
असेल, या महासभेने एखादा नणय घेतलेला असेल आ ण आता बहल साहेबांनी सांगीतल 
यावर श कामोतब झालेल आहे ह  व तुि थती आहे. इनरे यूलर पो ट ४५ (१) माणे 
काय तर मंजूर ला हा ताव न क  पाठवू शकलो असतो. सव सभागृ हाला मी सांगू इि छतो 
क  शासनाला तो ताव पाठ वलेला आहे. यामुळे मा.महासभेचा नणय आ ह  शासनाला 
अवगत केलेला आहे. या त ार  तुम यापयत मा यापयत आले या आहेत असे नाह तर या 
शासनाकडे सु दा पोहचले या आहेत. शासन तरावर सु दा याच ४५ (१) माणे काय तर 
मंजूर चे पण का होईना यांचेकडे अ धकार अस यामुळे शासनाने या यावर श कामोतब 
करावे अशी अपे ा अस यामुळे अनुसू चत जाती आयोग, महारा  शासन, रा य अनुसू चत 
जाती आयोग, नवी द ल , शासनाचा रेफर स, डॉ.साळवे यांचे पञ, बाक  इतर पञ, महासभेची 
चचा आ ण वृ तपञात या बात या हे सव बघीत यानंतर आयु त हणून मी माझा नणय 
घेतला क  कॉ ल केटेड केस आहे मी काह  पुव या डीपीसीचं, मा.महासभे या नणयाचा 
अवमान करावा अशी अपे ा नाह .  परंतु यात यो य का अयो य हे बघ याचा अ धकार आता 
फ त शासनाला आहे.  यामुळे शासनाचा नणय येईपयत आपण थोड थांबल पा हजे या 
मताचा मी होतो. आ ण याम ये शासन तरावरच अंतीम नणय हावा अशी अपे ा आहे असं 
माझे मत आहे, पण शासनाकडे जर  हा ताव गेलेला असलातर  ह  महासभा ह  सव च 
आहे, महासभेला सगळयाच भलं बघायच आहे आ ण महासभेन जर आणखी काह  असा नणय 
घेतला क  या करणाची पुढे तपासणी करावी, बरेच माग नघणार आहेत. १. कोणालाह  काह  
नको करायला शासनाकडून बोलवा. २. कंवा दोघांचह  मोशन करा. ३. दोघानाह  पे- केल 
सारख दया. ४. काम वाटून दया असे भरपूर आप याकडे पयाय आहेत. जसे पुव  डॉ.नागकुमार 
आ ण डॉ.अ यर यां या बाबतीत यावेळेस महासभेने वचारपुवक आ ण सव स मतीन जसा 
नणय घेतला तसा आताह  घेतलातर तुमचा आ ण आमचाह  वेळ वाचेल. आ ण तु ह  आमचा 
अवमान करता असाह  न उपि थत होणार नाह . हणून माझी अशी वनंती आहे क  आपण 
एकञीत बसून या यावर सभे या बाहेर आपल एकमत केले आ ण यानंतर सभेत हा नणय 
घेतलातर मला व वास आहे क  शासन सु दा आप या नणया या वरोधात जाणार नाह . 
कारण ह  लोकल से फ ग हमट आहे आ ण हा नणय अंतीमत: शासनाकडे काह  त ार  
नसतीलतर ठ पा मारणार आहे आ ण त ार  असतीलतर ते बघतील हणून मा या हातात 
बरंच काह  आहे असं वाटत नाह  माझी सभागृ हाला वनंती आहे क  जा त वेळ चचा करणं 
यो य नाह . आपण हा वषय सवाना व वासात घेवून कर याचा य न क यात. आप याला 
मा हती आहे क  सवच अवघड न सोडव यासाठ  शासन सदैव आप यासोबत आहे. आ ण 
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हा सु दा अवघड न कंवा नागर  न कसा सोडवता येईल यासाठ  सु दा शासन 
सकारा मक राह ल. फ त आता शासना या हातात तुत काह  नाह  असं माझ वत:च मत 
आहे. हणून माझी सभागृ हाला वनंती आहे क  आपण ठरवाव या माणे आप याला 
शासनाकडे क हे स कर यासाठ  य न करता येतील, ध यवाद.  

 
मा.राज  जगताप – मा.महापौर साहेब, आता आयु त साहेबांनी खुलासा केलेला आहे याम ये 
थोड यात व तुि थती काय आहे हे सांगतो आ ण हा वषय संपवतो. पंपर  चंचवड 
महानगरपा लकेत गेल  पंचवीस वषात बढ या झाले या आहेत या बेकायदे शर आ ण 
नयमबाहय बढ या के या याची चौकशी लाव यात आल तर अनेक अ धका-यांना यांनी 
घेतलेले फायदे आ ण वेतनाची र कम महापा लकेला परत दयावी लागेल. काह  लोकां या 
फायदयासाठ  अनेक नगरसेवकांना अंधारात ठेवून बढ याचे ठराव मंजूर क न घेतलेले आहेत. 
अशा कारचे नयम धा यावर बसवून कती चुक चे काम करणार आहेत, असा माझा 
शासनाला सवाल आहे. उदाहरण दयायचे झालेतर डॉ.अ नल रॉय यांना आरो य वैदयक य 

अ धकार  या पदावर बढती दलेल  आहे. ती बेकायदे शर व कागदपञाची हेराफेर  क न बढती 
दलेल  आहे. या पदावर डॉ.पवन साळवे यांचा अ धकार असताना यांना डावल यात आलेले 
आहे. मागासवग य आयोगाने या संदभात पञ पाठवून डॉ.साळवे यां यावर जाणीवपुवक अ याय 
केलेला आहे असे कळवले असताना सहा.आयु त, उदय टेकाळे यांनी हे पञ लपवून ठेवलेले 
आहे. याची वा छता न के याने याचा अथ काय. आरो य वैदयक य अ धकार  या पदाची 
डीपीएच ह  अहता असताना, पाच वषाचा अनुभव पा हजे असे नकष असताना यावेळेस 
डॉ.राजशेखर अ यर यांना अपाञ ठर व यानंतर डॉ.रॉय यांना ३१/५/२०१३ रोजी डीपीएच ह  
प र ा उ तीण झा याचे  पञ मळालेले आहे. पाच वषाचा अनुभव पा हजे असताना यांना ह  
बढती कशी दल . डॉ.अ यर अपाञ असतीलतर डॉ.रॉय पाञ कसे झाले याचा खुलासा 
शासनाने करावा. कारण डॉ.अ नल रॉय यांचे श ण पुण होईपयत जाणुनबूजून हे पद र त 

ठेवलेले आहे. रा यशासनाने अ धकार देता येणार नाह  असे पा लकेला देखील कळवलेले आहे 
का?  ३१/५/२०१३ रोजी डॉ.साळवे अ तर त वैदयक य अ धकार  या पदावर कायरत होते व 
डॉ.रॉय हे वग-२ या पदावर कायरत होते यावेळेला डॉ.साळवे यां याकडे आरो य वैदयक य 
अ धकार  पदाचा पदभार का दलेला नाह . ३०/५/२०१२ रोजी सेवाजे ठता याद म ये डॉ.पवन 
साळवे हे आरो य वैदयक य अ धकार  या पदाची अहता धारण करणारे अ धकार  असताना 
यांचा बढतीसाठ  वचार का केला नाह . डॉ.रॉय यां या नावापुढे ह  अहता न हती याचे 
गौडबंगाल काय आहे. दशाभूल कर याचा य न शासन करत आहे. डॉ.रॉय यांनी ३०/५/२०१३ 
रोजी अहता धारण केल  असताना २१/५/२०१२ रोजी स द केले या सेवाजे ठता याद म ये 
डॉ.रॉय यां या नावापु ढे एमबीबीएस व डीपीएच ह  शै णक अहता दाख वणेत आलेल  आहे 
याचा अथ प र ा अगोदर एक वष डीपीएच ह  पदवी धारण कशी केल . याचा अथ शासनान े
नगरसवेकांची फसवणूक केल  क  काय याब ल फसवणूक चा गु हा दाखल करावा. तसे न 
के यास सद य या ना याने शासनाने महापा लके या सद यांची फसवणूक केल  हणून 
फौजदार  गु हा दाखल करावा लागेल. महापौर साहेब, नवीन एक वषय आहे. यशवंतराव 
च हाण णालयाम ये यूरो वभाग आहे का? यूरोसजन आहे का? नवृ त वैदयक य 
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अ धकार  डॉ.राजशेखर अ यर आहेत तर मग ह  खरेद  ठेकेदाराना पोस यासाठ  आहे का? 
कारण नवृ त वैदयक य अ धकार  डॉ.राजशेखर अ यर यां या कार कद त यूरो वभागासाठ  
खरेद  कर यात आल  होती. हे सव सा ह य ध न आहे का पु हा २ कोट  १३ लाखाचे यूरो 
वभागाचे सा ह य खरेद  कर याचा खटाटोप ठरा वक ठेकेदारांना डोळयापुढे ठेवून नवीदा 
काढ याचा उदयोग केला आहे का? सवात गंभीर बाब हणजे पु यातील नामां कत 

णालयाम ये चौकशी केल  असता पंपर म ये मोठ  तफावत आहे, सदर मशीनची कमंत १२ 
लाख आहे आ ण २२ लाख माणे खरेद  कर यात येणार आहे. हे काय चालले आहे.  
महापा लकेची लुट सु  आहे. गोरगर बांना दहा पयाची गोळी सु दा आपण बाहे न आणायला 
लावतो. एवढ  गडबड असताना याची चौकशी क न संबंधीतांवर गु हा दाखल करावा अशी 
मागणी आहे. अशा प दतीने सभागृ ह चालत असेलतर, हे सभागृ ह भारतीय रा य घटनेनी 
घालून दलेला कायदा, नयमावर चालत.े सभागृ हास डॉ.रॉय, डॉ.साळवे यां याशी घेणे देणे नाह  
परंतु होणारे कामकाज हे ठरावा माणे, नयमा माणे हावे एवढ च आमची अपे ा आहे. एवढे 
बोलून थांबतो, ध यवाद.    
               

  मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब, सभागृ हा या वतीने आप याला वनंती 
करतो क , आपण आयु त साहेबांना सभागृ हा या वतीने नणय घे याचे आदेश दयावेत. यांनी 
भाषण केलेले आहे, यांच े पु हा अ भनंदन करतो. ी नवास पा टल यांचे रेकॉड तु ह  तोडू 
नका. आयु त हणून तुमचा अ धकार आहे, सभागृ हाने नणय यायचा, आमचा अपमान क  
नका तु ह  नणय या. आठ दवसा या आत तु ह  नणय यायचा आहे नाह तर आ ह  
सभेला बसणार नाह त. डीपीसी क मट ने जे मांडलेले आहे यात तु हांला फेरबदल करायचा 
नाह . आ ह  जो नणय घेतला यात तु हांला फेरबदल करायचा अ धकार नाह तर, मग 
नणय या. तु ह  सगळयांचे मने सांभाळताय. तु हांला आ ह  ठराव पार त क न दलेला 
आहे यावर तु ह  तुकडा पाडा, नणय या आ ण शासनाला पाठवून दया.  

 
  मा.आर.एस.कुमार - मा.महापौर साहेब, डे हलपमट कामासाठ  आपण जा त वेळ दयायला 

पा हज.े योगेश बहल यांनी सांगीतलेल बरोबर आहे. तु ह  अ धकार  हणून उ तर दलेले 
नाह . तु ह  पॉल टशन हणून उ तर दलेले आहे. तु ह  चुक झाल  असंह  हणलेले नाह  
आ ण चुक नाह  झाल  असंह  हणलेल नाह . तु हांला बीपीएमसी ऍ टम ये खुप पॉवर 
दले या आहेत. बहल साहेबांनी सांगीतले तु ह  सगळयांचे मन खुशीत ठेव याचे बघता, तसं 
होऊ शकत नाह . तु हांला नणय यावा लागेल. तु ह  हा नणय चुकला असंह  हणलेले 
नाह , व आ ह  केलेले बरोबर आहे असेह  हणलेले नाह . मोशन क मट चा नणय चुकलेला 
आहे. द.३०/५/२०१३ ची माकल ट आहे या दवशी मोशन दलेले आहे. याम ये चुक झालेल  
आहे. तु ह  ते कबुल केल असतंतर आ ह  मानल असतं. तु ह  ते कुठलह  उ तर दलेल 
नाह .  योगेश बहल यांनी एचबीओट  मशीनब ल सांगीतलं. या मशीनम ये तु ह  दड कोट  
पये खच केलेले आहेत. या मशीनला पैसे दयायचे का नाह  याची ई वॉयर  हा वेगळा 

भाग आहे. ई वॉयर  चालू आहे हणून आपण दड कोट च इ हे टमट ठेवायचं का? दड 
कोट  इ हे टमट केलेल आहे ती मशीन चालू करा, का मशीन चालू केलेल  नाह . दड कोट  
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इ हे ट क न मशीन घेतल  ती अशीच ठेवायची का? साहेब, तु ह  हणता डीपीसीन,े या 
सभागृ हाने नणय घेतला मी आता काह  क  शकत नाह , हे चुक चं आहे. तु हांला नणय 
घे याचा अ धकार आहे. पुरावा दलेला आहे या माणे जी चुक झाल  ती तु ह  सुधा  शकता.  
आ ण हणून माझी वनंती आहे एचबीओट  मशीनला प हलं कायरत करा आ ण याम ये 
सखोल ई वॉयर  करा आ ण चुक झालेल  असेलतर ताबडतोब कारवाई करा.  
मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव सहकार , गेले स वा दोन 
तास झाले या यावर चचा चालू आहे. आयु त साहेब, आज या वषयपञीकेत बरेचसे असे 
वषय आहेत क  ते तु हांला लागू राहतात परंत ूआ हांला येथे तु ह  तसे पाठवत जावू नका. 
हा जो वषय आहे तो कोण अ धकार  कोणाला बोलायला लावतात हे सगळया सभागृ हाला 
मा हती आहे. या अ धका-याना सु दा अशी हौस आलेल  आहे क   मा या गटाचा कोण, 
तु या गटाचा कोण. तु कुठ या जातीचा, मी कुठ या जातीचा हे राजकारणाम ये िजथपयत 
चालतं तथपयत ठक आहे. परंतु या यांवर साहेब तुमचा वचक असला पा हज.े कारण तु ह  
या सगळयांचे कतधत आहात. या याम ये आपला एखादा मुलगा जर चुकत असेलतर याला 
जवळ बोलवून ढोस दला पा हजे क  तू हे न कसे पुरवतो. हे सगळ बाहेर पडत असतं 
कुठंह  दडून राहत नाह . मागचा झालेला वषय ती फाईल तु ह  पु ढे पाठवल  असतीतर हा 
वषय आला नसता. परत रपीट, रपीट तेच ते चाललेले आहे. डॉ.नागकुमार यांना दांजल  
वाहताना डॉ.अ यर सांगत होत.े आ ह  खुप एकञ आहोत, आम या दोघांची खुप मैञी आहे. 
मग आ हांला तु ह  कशाला असं करायला लावताय. आयु त साहेब आपण हा नणय घेतला 
पा हज.े हे आठ दवसात नकाल  काढावे. या दोन अ धका-यांना समोर बसवा व कुठेह  याची 
वा यता बाहेर झाल तर चालणार नाह  असे सांगा. नाह तर दोघांनाह  िजथे होते तथे वापस 
पाठवा. याम ये आयु त साहेब आपण नणय घेतला पा हज,े तु ह  तुमचे अ धकार वापरणार 
नाह त. पुढे दोन चार वषय आ ह  हेच बोलणार आहोत. तु ह  तुमचा अ धकार वापरा, 
सभागृ हाचा वेळ वाया घालू नये. आठ दवसाची तु हांला मुदत दलेल  आहे तर  तु ह  नणया 
पयत यावे. तु हांला सु दा सगळेच सारखे आहेत, तु ह  पण कोणा या बाजूने बोलू शकत 
नाह त. कोण कोणासाठ  बोलतो या या अ धका-यांनी न द  क न घेतले या असतात. थोडया 
वेळाने तु ह  यांचे मोबाईल चेक करा. “थँ यू”, माझी बाजू घेतल  असा यकेाला मॅसेज 
जाणार आहे. हणून तु ह  या लोकांना तुम या केबीनम ये बोलून या यांना तु ह  तुम या 
प दतीने नीट सांगा. आम यापयत अशा गो ट  आणू नका. माग या सु दा वषयाम ये ब-
याचशा भ गनी कोटात गेले या आहेत. जे शासनाचे कामकाज आहे याबाबत शासनाने काय 
काय आहे ते ि लअर करावे. काह  ॉप ट असेल कंवा टडर असेल ते तु ह  ठरवाना.ं मग 
कोणी कुठेजर  गेलेतर  या गो ट ला सामोरे जा यासाठ  काह  वावगे ठरणार नाह . 
पयावरणाची एनओसी नाह , हे नाह , ते नाह  सगळे आम यापु ढे येतात. आ ह  गु हेगार 
ठरतो, पगार कोण घेतं. आ ह  का गु हेगार ठरायच.ं मा.महापौर साहेब, वषय सु  करावेत 
अशी वनंती करत.े आयु त साहेब, तु ह  सु दा आठ दवसाम ये या सगळया वषयाचा पडदा 
पाडावा. दोघाना बोलावून समज दयावी. परत कोणीह  कुठेह  जाता कामा नये. कारण 
फेसबुकपासून या गो ट ला सुरवात झालेल  आहे. दड वष झाले यांच महायु द सु  आहे. हे 
दोघे मट ंगला बसतात, ग पा मारतात आ ण आम याम ये गटतट पाड याचा य न करतात. 
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हे पगार घेतात, गाडया वापरतात यांना जे करायच ते करतात आ हांला कशाला न कारण 
यात घेता. तु ह  तुमचा हा क वापरावा आ ण या माणे नणय यावा, परत हा वषय 
आम या समोर येता कामा नये, वषयाला सुरवात करावी.     
 
मा.शमीम पठाण – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. यूरो वभागाचे काय 
झाले याबाबत प ट करण दयावे. 
 
मा.डॉ.अ नल रॉय (आरो य वैदयक य अ धकार ) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, 
स मा.सभागृ ह. वायसीएम हॉि पटल येथे गेले पाच-सहा वषापासून यूरो वभाग आहे. पुव  
डॉ.फाळके, डॉ. होरा, डॉ.पाटकर होते नंतर तीन वषापूव  डॉ.खान हणून होते ते गे यानंतर डॉ.  
अ भषेक हणून होते आता डॉ.अमीत वाघ हणून आहेत. हे डपाटमट कायरत आहे.  
माग या वष  २०१३ म ये १९० ऑपरेशन झाले व २०१४ म ये २५४ यूरोचे ऑपरेशन झालेले 
आहे. 
 
मा.शमीम पठाण – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. डॉ.जगदाळे यांनी 
अशी मशीन घेतल  ती कायरत नाह , परत एक मागवायची याबाबत आयु त साहेबांनी मा हती 
घेतलेल  असेलतर ती सांगावी. ठरावीक कंपनीचीच का ?   
                                

  मा.महापा लका आयु त -  स मा.महापौर मॅडम, स मा.सभागृ ह. माग या दोन तासात जो 
काह  वषय कलर डॉपलर आ ण युरो माय ो कोप ब ल झालेला आहे. मी सभागृ हाला सांगू 
इि छतो क , या दो ह  केसम ये आ ण एचबीओट  एक आहे तो जूनाच वषय आहे या ती ह  
वषयाम ये प ट यूलरल  एचबीओट ची चौकशी झालेल  आहे याची पुढची कायवाह  करणं 
बाक  आहे. कलर डॉपलर आ ण माय ो कोप बाबतची मा हती घेवून, ती २० फे ूवार  २०१५ 
ची महासभा आहे यापुढे ठेव यात येईल.          

                
मा.शांताराम भालेकर – मा.महापौर साहेब, आयु त साहेब, स मा.सद य, पञकार मञ.    
मा. तभा भदाणे, उपसंचालक नगररचना यांची बदल  झाल  यांनी या ठकाणी चांगले काम 
केलेले आहे यामुळे यांचा स कार करणेत यावा. 
 
मा.जावेद शेख - मा.महापौर साहेब, अनुमोदन आहे. 
 
(मा.महापौर, मा.उपमहापौर, मा. थायी स मती सभापती व सभागृ हातील उपि थत पदा धकार  
व सव प ाचे गटनेत े यां या हा ते मा. तभा भदाणे तसेच नव नवा चत उपसंचालक 
मा. काश ठाकूर व सहा.आयु त योगेश कडूसकर यांचा स कार करणेत आला व मा. काश 
ठाकूर व मा.योगेश कडूसकर यांनी यांचा प रचय सभागृ हास क न दला.)  
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मा.शांताराम भालेकर – मा.महापौर साहेब, आज या ठकाणी खरेतर भदाणे मॅडमचा वषय 
मांड यामागचे कारण असं आहे क  १९९७ साल  तळवडे गांव महापा लकेत गेल.े ९० ए करचे 
गायरान तेथे आहे, डअरपाक साठ  मी सात याने अनेकवष मा.अजीत दादाना आ ण ये ठ 
नेते मंडळीना पाठपुरावा करत होतो. अ धकार , पदा धकार  या सवानी मला सहकाय केले. 
याम ये भदाणे  मॅडम यांचा संहाचा वाटा होता. सवानी चांग या कारचे सहकाय के यामुळे 
हा वषय माग  लागलेला आहे. भ व यकाळात चांग या कारचे डअर पाक क  हणून 
आयु त साहेबांनी आ वासन दलेले आहे. तर  शहराचे वतीने मी मा.भदाणे मॅडमचे अ भनंदन 
करतो भ व यकाळात यां या कामास शुभे छा य त करतो. मी योतीबा नगर वॉडातून काम 
करत असताना मा या वॉडात गॅसची लाईन गेलेल  आहे, हा जनतेचा वषय अस यामुळे 
बोलतो या ठकाणी गॅसगळती झालेल  आहे. ब ट झाले असतेतर या प रसरात मोठ  िजवीत 
हानी झाल  असती. संबंधीत पोल स टेशनला कळवलेले आहे याचा गु हा दाखल झालेला आहे. 
तर  मी पु हा आभार य त क न थांबतो.  
 
मा. तभा भदाणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, अ धकार  वग. महापा लका सभेने 
माझा स कार केला याब ल मी आपल  अ यंत आभार  आहे. ऍडीशनल चाजचा कायकाल पुण 
केलेला आहे. ऍडीशनल चाजम ये फुल फल काम करनं आ ण पुण कायकाल यतीत करण ते 
मला सौभा याने ा त झालेले आहे. आपण सवानी मला मदत केलेल  आहे, मी सवाची 
आभार  आहे, ध यवाद.        

------------- 

मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 

          वषय मांक - १ 
दनांक - १०/०२/२०१५             वभाग - मा.आयु त 

 

  संदभ -१) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .लेखा/३/का व/५९४/२०१४, 
                    द.१३/८/२०१४ 
     २) मा. थायी स मती ठराव .७७०४ दनांक २२/०८/२०१४ 
     ३) मा. थायी स मती ठराव .९७१९ दनांक ०५/१२/२०१४ 
     ४) मा.महापा लका सभा ठ. . ६१२ दनांक २३/१२/२००१४   
 

       मा.अ य  व यव थापक य संचालक, पुणे महानगर प रवहन महामंडळ ल.पुणे यांनी 
दनांक २१/०३/२०१४ व ३१/०७/२०१४ या मागणीप ानुसार तसेच शासन नणय .एनयुआर-
२०१३/ . .३३८/ न व-३३ मं ालय, मु ंबई ४०० ०३२. दनांक १८/०२/२०१४ चे प  व शासन प  
.पीएमएल-३०१३/ . .८०/ न व-२२, नगर वकास वभाग, मं ालय, मु ंबई ४०००३२. दनांक 

०७/०८/२०१४ अ वये संचलन तुट ची र कम तसेच पासेसपोट ची तपूत ची र कम अदा 
करणेबाबत आदेशीत केले आहे. या माणे संचलनतुट  (operational losses) पोट  र. .१० 
कोट  व व वध कारचे सवलतीचे पासेसपोट  र. .५ कोट  असे एकूण र. .१५ कोट  सन 
२०१३-१४ म ये येणा-या संभा य संचलन तुट पोट  व मा.मु यलेखाप र क यांचे माफत लेखा 
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प र ण झा यानंतर यां या शफारशी माणे देय होणा-या रकमेतून अ ीम व पात दले या 
रकमेचे समायोजन कर या या अट स अ धन राहु न पुणे महानगर प रवहन महामंडळ ल. पुणे 
यांना र. .१५ कोट  (अ र  र. .पंधरा कोट  फ त) अदा करणेस तसेच सदरचा खच लेखा 
वभागाकडून वाहन यवहार नधी या लेखा शषातून खच  टाक यास मा यता देणेत येत आहे. 
तसेच पुणे प रवहन महामंडळा या कमचा-यांना ६ या वेतन आयोगा या धत वर नवीन 
वेतन ेणी माहे डसबर २००७ पासून लागू कर यात येवून या माणे वेतन अदा करणेत येत 
आहे. ए ल २००७ ते नो हबर २०११ या कालावधीत ५६ म ह यां या देय असणा-या फरकाची 
र कम महामंडळा या बकट आ थक प रि थतीमुळे अदा कर यात आलेल  नाह. सदर 
फरकाची र कम कमचा-यांना मळणेकामी पीएमपीएमएल कमचार  महासंघाने वेळोवेळी 
मागणी केलेल  आहे. तसेच शासन नणय मांक पीएमएल-३०१३/ . .१/न व-२२ द.८ ऑग ट 
२०१४ नुसार महामंडळाकडील कमचा-यांना सुधा रत वेतनानुसार फरकापोट  देय असलेल  
र कम देखील संचलन तुट चा भाग अस याने सदर रकमेची महानगरपा लकेकडे मागणी 
करावी, असे कळ वले आहे. या माणे पंपर  चंचवड महानगरपा लके या दा य वाचे त वाने 
(४०%) र. .१२० कोट  महामंडळास मळणेकामी मा.अ य  व यव थापक य संचालक 
पी.एम.पी.एम.एल यांनी दनांक ११/०८/२०१४ रोजी वनंती केलेल  आहे. सबब पीएमपीएमएल 
कमचार  महासंघाकडून वेळोवेळी होणार  मागणी तसेच शासन नणयाचा वचार करता पुणे 
प रवहन महामंडळा या सेवकांना ५६ म ह यां या देय असणा-या फरकाची र कम ४० ट के 
माणे र. .१२० कोट  पुणे प रवहन महामंडळास मा.महापा लका सभे या उमेद मा यतेवर अदा 

करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 

मा. ा लांड े– मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 
मा.श मम पठाण-मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,पैसे वाटप करायला, पैसे उधळायला, 
कोणी मा गतले तर  यायला यासाठ  पेशल सभा यायला आमची काह ह  हरकत नाह . 
पण आपला एखादा काह  उ प नाचा सोस बंद होत असेल तर यासाठ  उदा. एलबीट  बंद होते 
आहे. एलबीट  बंद होऊ नये हणून पेशल जी.बी. या. आपण शासनाकड ेआपल  मागणी 
मांडायला सु वात तर  क  या. एलबीट  बंद क  नका व आ हाला भकेला लावू नका. हणून 
मी पेशल सभेची मागणी केल  होती. पण याकडे कोणी ल  दले नाह . वशेष सभा बोलवल  
याब ल आपले अ भनंदन. सव नगरसेवकांना बोलवले होत.े ह  वशेष सभा होती. माजी 
आयु त डॉ. ीकर परदेशी या सभेसाठ  आले होत.े यां यासाठ  वशेष सभा बोलवल  होती. 
आ ह  आलो होतो. पैसे उधळायचे असतील तर वशेष सभा घेत जा. या ठकाणी 
स मा.चेअरमन व आमदार साहेब इथे बसलेले आहेत. यांनी पीएमपीएलसाठ  नधी मंजूर 
केला आहे. मंजुर साठ  आमचा वरोध नाह  परंतू पुढे ल हलेले आहे. मी वषय मधूनच वाचत.े 
तसेच हणजे लेखा वभागाकडून वाहन यवहार वभाग यातून खच  टाकायला मा यता 
दे यात येत आहे. पुढे आहे पुणे मनपा या  कमचा-यांना ६ या वेतन आयोगा या धत वर 
नवीन वेतन ेणी माहे डसबर २००७ पासून लागू कर यात येऊन या माणे वेतन अदा 
कर यात येत आहे. ५६ कोट ंची देय असणार  र कम आपण यांना यायची आहे. खालूनच 
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सहावी ओळ आहे. पंपर  चंचवड मनपा या दा य वाचे तु हाला हे प  आले असेल. या माणे 
तु ह  आम यापुढे हा वषय मांडलेला आहे. पंपर  चंचवड मनपाचे दा य व त वाने ४० ट के 
हणजे १२० कोट  महामंडळास मळणेकामी मा.अ य  व यव थापक य संचालक 

पी.एम.पी.एम.एल यांनी दनांक ११/०८/२०१४ रोजी वनंती केलेल  आहे. पुढ ल .१२० कोट  
दे याचा वषय आहे. आपण लगेच मंजूर हणून महापौर आपण सां गतले आहे. १२० कोट . ते 
आप याला यावेच लागतील. ४० ट के माणे १२० कोट  इथे होत आहेत. मा.आमदार साहेब 
मला सांगायचे आहे, आयु त साहेबांकडून मला खुलासा हवा आहे. पीएमपीएमएल २००७ पासून 
पूव पीसीएमट तील कती कामगार आज रोजी काम करत आहेत. जे होते यापैक  जवळजवळ 
२५० लोक आप याकडे मज क न घेतले आहेत. आ हाला ते पेलवत न हत.े आज 
पीएमपीएमएलम ये पूव पीसीएमट चे कती कामगार काम करत आहेत. आ हाला यांचा फरक 
यायला आमची कोणती हरकत नाह . परंतू पूव पीसीएमट चे जे कामगार आहेत, यांना 

सहा या वेतन आयोगाचा फरक यावा अशी आमची या ठकाणी मागणी आहे. आ ह  का 
हणून पुणेकरांचा बोजा उचलायला. आ हाला तुसडेपणाने वागवतात. नेहमी नेहमी आ हाला 

कमी लेखतात.  
 

मा.सुलभा ऊबाळे – बाई पुणेकर हणू नका.   
 
मा.श मम पठाण- पुणेकर हणज े यांचे सभासद. यावेळी आप या सव स मान नय 
सद यांनी, आ ह  आमची पीसीएमट  वेगळी क , आ ह  आमची चालवू अशा कार या 
व गना केले या हो या. तसा ठराव केलेला होता. मी महापा लकेत बोलले होत,े आमचा 
मोडकातोडका संसार आ ह  आम या प तीने चालूव. आजपयत एवढे २ अ ज पैसे दले 
आहेत. या दवशी मी परदेशी साहेबांशी स व तर बोलले होत.े मला वाटले होत,े यावर 
कोणीतर  वचार करेल. कोणीह  वचार केला नाह . यावेळी जर  करार झाला होता कंवा त डी 
सां गतले असले तर  ४० ट यांचा हशोब आपण यांना यावाच असा काह  नयम नाह . 
तशी यावेळी नयमावल  केलेल  नाह . कंपनी रिज ेशन करताना यांनी तशी नयमावल  
केल  असेलतर ती नयमावल  आधी आ हाला यावी. मा.महापौर साहेबांना, मा.आयु त 
साहेबांना, सव सभागृ हाला वनंती करत ेक , पूव पीसीएमट चे जे कमचार  आहेत, यां या 
सहा या वेतन आयोगा या फरकाची जेवढ  र कम होत,े तेवढ च र कम यांना अदा करावी. 
आमदार साहेबांना देखील मी वनंती करत.े आपण कशा या जोरावर बोलतोय, आपण हवेत 
बोलतोय. १२० कोट  हणजे काय. एवढा पैसा कुठून आणायचा. इथे पुनवसनाचा क प 
रखडला आहे. जेएनएनयूआरएमचे पैसे यायचे बंद झाले आहेत. पैसे कुठून आणणार आहोत. 
आपण गोरगर बांना घरे देऊ शकत नाह . पंपर  चंचवडम ये समा व ट झालेल  जी काह  गावे 
आहेत, याचंी गा-हाणी मन लावून, जीवापाड यांनी ऐकल  ते आमदार साहेब इथे आहेत.                    
ते याचें त न ध व करत आहेत. आपण यांची कोणतीह  गरज भागवू शकत नाह . खरेतर 
याचा साक याने वचार करावा. आप या लोकांना फरक कसा देता येईल, इथपयत हा वषय 
आहे. या ठकाणी माझी सूचना आहे, पूव पीसीएमट तील जे लोक आहेत, तेव याच आप या 
कमचा-यांना सहा या वेतन आयोगाचा फरक यावा. आपला ह सा आहे तो आ हाला मा य 
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नाह . यांनी अजून नयमावल  केलेल  नाह . ऑडीट नाह , हशोब नाह . पीएमपीएल थापन 
झा यापासून आ ह  यांना २ अ ज इतक  र कम दलेल  आहे. पीसीएमट साठ  एखादे कोट  
खच केले होत.े आपण देतच जावे यांनी खच करत जावा. परदेशी साहेब ामा णकपणे पैसे 
खच करतील, पैसे वाया जाणार नाह त याची काळजी करतील. पण पैसे यायला कोणाकडे 
आहेत. पुढ ल म ह यात एलबीट  बंद होते आहे. आहात कुठे तु ह . तु हाला नणय यायला 
सां गतले होते का. आ ह  इथे ब ब मा  यात, तु ह  तथे पैसे मंजूर करायच.े मी याचा 
नशेध करते. एकतर आ हाला मट ंगला बोलवायचे नाह . परत असा अचानक नणय 
यायचा.  
 

मा.महेश लांडग-ेमा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब, पीएमपीएमएलची थापना झा यापासून 
आजपयत सभागृ हातील येक सभासद आपआप या प तीने पीएमपीएमल या असले या 
सम या वेळोवेळी मांडतो. जे हा नधी दे याची वेळ आल  आहे, यावेळी सु ा वषय मांडला 
होता. आज हा वषय मंजूर के यानंतर मा याकडे काह  कामगारां या नांची प े आहेत. 
पीएमपीएमएलम ये काम करणा-या कमचा-यांना फरका या रकमेपोट  कंवा यां या 
रटायरमट फंडसाठ  आपण वेळोवेळी पैसे दले आहेत. मी गे या ब-याच दवसांपासून या 
गो ट चा पाठपुरावा करतोय. पीएमपीएमएलम ये या- या वेळी आमची मट ंग झाल . सद य 
हणून मी येक वेळी पीएमपीएमएलम ये काम करणा-या कमचा-यांना याय मळेल असाच 
य न केला. रटायडमट फंड का यावा. हे सु ा सव सभासदांना कळाले पाह ज.े हे 

जवळजवळ सग या सभासदांना मा हती पाह ज.े उदाहरण सांगतो. सूयवंशी नावाचे रटायड 
ाय हर होत.े यांना काह  मूलबाळ नाह . ते दवाखा यात ऍड मट आहेत. मृ यूशी झगडत 

आहेत. यांची प नी यांचा अज घेऊन पीएमपीएमएलम ये आल  होती. या मला भेट या. 
यांनी मला प  दले होत.े मला यासाठ  भांडले पाह जे. कमचा-याला कमीत कमी 
रटायरमटनंतर आधार हणून पैसे मळावेत. फरकाची र कम या गो ट  सु ा यांचा अ धकार 
आहे तो यांना दला पाह ज.े पुणे महापा लकेने गे या म ह यात .५० कोट  दले. यावेळी 
पीएमपीएमएलकडे हे पैसे जमा झाल,े यावेळी परदेशी साहेबांनी आप या पीएमपीएमएलला 
.१०७ कोट  देणे असे मला सां गतल.े ते प ह यांदा दले पाह जेत. यानंतर फरकाची र कम 
यावी असे सूच वले होत.े परंतू पुणे महापा लकेचे चेअरमन व मी परदेशी साहेबांना भेटलो. 
यांना सां गतले, प हल  फरकाची र कम या. .१०७ कोट  राह ले आहेत. ते कशामुळे बाक  
राह ले आहेत हे शोधून प ह यांदा कमचा-यांना फरकाची र कम या. यावेळी यांनी .५० 
कोट  पुणे महापा लकेकडून आलेले यांना वाटले. ते फ त पीएमट  नाह तर पीसीएमट चे 
कमचा-यांना सु ा ऍड क न वाटले आहेत. हे .४० कोट  आपण देणे इतके गरजेचे आहे. असे 
पा हलेतर कमचा-यां या डो यावर टांगती तलवार आहे. ३० ते ४० वेळा कमचा-यांनी नवेदन 
सादर केले आहे. रटायरमटला आलेले आहे. तथे डॉ. परदेशी तथे काम करतात. या 
लोकांसाठ  नि चतपणे पीएमपीएमएल चालल  पाह ज.े जाणारे पैसे कमी झाले पाह जेत. यांचे 
उ प न वाढले पाह ज.े दुसर कडे ए ककडे कमचा-यांना सु ा पाहायचे आहे. हणून दोघांसाठ  
कमीतकमी कमचा-यांसाठ  तर  हे पैसे यांना देणे गरजेचे आहे. सरकार  कमचार  असले तर  
यांना तथे फार ास होतो आहे. ह  र कम आपण मंजूर करावी. नंतर जो काह  आपला 
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ॉ लेम असेल  यासाठ  सव सभासदांना घेऊन यां याशी बोलू. माझी आप याला वनंती 

आहे क , १२० कोट  मंजूर करतोय. पण फ त .४० कोट  देतोय. तसेच पुणे महापा लकेनसुे ा 
६० ट के र कम मंजूर केल  होती. यांनी .५० कोट  दले होत.े आपण हळूहळू आपल  
र कम देणार आहोत. हा वषय मंजूर केला आहे. याब ल सग यांना ध यवाद, अ भनंदन! 
 

मा.मंगलाताई कदम-मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,आजचा हा वषय पीएमपीएमएलला 
पैसे दे याबाबतचा आहे. आम या कमचा-यांना पैसे मळू नयेत असे आमचे अिजबात हणणे 
नाह . जे हा आपण ऑटो ल टरला मट ंग घेतल  होती. यात आ ह  सगळे वषय मांडले 
होत.े यावेळी परदेशी साहेबांना आ ह  सां गतले होत,े शंभर ट यांमधील २५ ट के न माग  
लागू देत. यातील आमचे २५ ट के तर  न माग  लागलते का. आज अ टेकर साहेब मागे 
बसले आहेत. कंपनीतील सगळे कमचार  आमचेच आहेत. यामुळे आ हाला पैसे यायला 
दुमत नाह . पुणे व पंपर  चंचवड हा ६०:४० असा रे शयो करतो, याब ल आमचे काह  हणणे 
नाह . या रे शयो माणे आम या कमचा-यांना मोशन या. पूव पीएमट तील पु यातील 
वा ल फकेशन नसले यांना देखील मोशन दले गेले आहेत. आम याकडील जे कमचार  
मोशनसाठ  केपेबल आहेत यांना मोशन या. आम या नगडी कंवा देहू रोड, कवळे साईडला 

राहणा-या कमचा-यांना थ ब कर यासाठ  वारगेटला जावे लागत.े हा आमचा न मटवा. 
अशा २४ लोकांची याद  या दवशी मी साहेबां या हातात दल  होती. हे कमचार  कामावर जाऊ 
शकत नाह त. याबाबतीत नणय यावा. या लोकांना यां या ए रयाम ये युट  या. क ढवा, 
मांजर त राहणा-याला नगडीला थ ब करायला पाठवायचे, कोणाला ास देऊन काह  मळणार 
नाह . हा न सु ा माग  लागला नाह . मी परेदशी साहेबांना या दवशी सां गतले होत.े 
आम या सातशे दवस काम केले या कमचा-याचा मृ यू झाला. परंतू याला पमन ट केले 
नस यामुळे आज याची बायको वयाने इतक  लहान आहे. २७ वषाची मुलगी दोन मुलांना 
घेऊन दारोदार भटकते आहे. कमचा-याला कती दवसांत पमन ट करायला पाह ज.े तु ह  
कामावरच घेऊ नका. ती येक नगरसेवकाकडे जात.े ती कोटात गेल तर तला तु हाला 
अ धकृत र या यावेच लागेल. तचा नवरा पमन ट न हता हणून आज तची प रि थती 
अशी आहे क , ती सांगवीत लॅटम ये रहात होती. आज भमश तीनगर या झोपडप ीत राहते 
आहे. आज या मुल वर काय वाईट प रि थती आल  आहे. हा सु ा न उपि थत झाला 
होता. २४० दवस झा यानंतरह  या कमचा-याला पमन ट का केले गेले नाह . तसे नसेल तर 
भरतीची जा हरात कशाला काढतो. कमचा-याला पमन ट करणार नसाल तर याला घेऊ नका. 
बसेस बाहे न भा याने घेतोय. दोनशे ते पाचशे बसेस भा याने घेताय. या वषयावर काय 
झाले. याचे उ तर या. आपण आ ता .४० कोट ंची पर मशन देणार आहोत. आम याकडून 
तु हाला १२० कोट ंची पर मशन मळणार नाह . हे सु ा आपण आम या कमचा-यांना द.३१ 
माच पयत यावेत. आम या अडचणी, शंभर ट के आ ह  जे काह  मा गतले होत,े यातील 
२५ च के तर  मंजूर  दल  पाह ज.े तु ह  यां याकडून काय दु ती केल, यांचा कती 
क.मी.चा ट आहे. आम याकडे कती क.मी.चा ट आहे. आमचा ए रया लहान आहे. 
आम याकड े बसेस कमी धावतात. हडपसरला जाणारे लोक, स बायो ससला जाणा-या 
व या यासाठ , लोकांसाठ  बस नाह . पीएमपीएल न क  चांगल  चालेल. २/३ वषात ते 
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न क च चांगल  सुधारणा करतील. आम या माग या २५ ट के पूण झा या शवाय, आ हाला 
अ धकार दला असेल ४० कोट ंची मा यता देणार आहोत. आ ता ३ वषाची मा यता देणार 
नाह . नंतर काय घडेल ते घडेल. आ हाला आम या कामगारांना दुखवायचे नाह . ते सु ा 
द.३१ माच पयत यावेत. द. २० माच या मा.महापा लका सभेम ये याचा खुलासा करावा. 
पूव पीसीएमट या कमचा-यांचे हे ५ न माग  लावावेत अशी मी वनंती करत.े मी 
पुढ ल माणे उपसूचना मांडते - पुणे प रवहन महामंडळा या सेवकांना देय असणा-या फरकाचे 
र कमेपैक  र. . ४० कोट  ३१ माच २०१५ पुव  यांना अदा करणेत यावी परंतु ऑटो ल टर 
येथे झाले या मट ंगम ये ठरले माणे आ ह  केले या माग यांपैक  उदा.पीसीएमट  कडील जे 
सेवक पदो नतीस पाञ आहेत यांना ाधा याने पदो नती देणेत यावी. तसेच देहु रोड, कवळे,  
नगडी असे लांबुन वारगेट, हडपसर येथे जाणा-या कमचा-यांचे यां या निजक या डेपोम येच 
थंब इं ेशनची सु वधा उपल ध क न दे यात यावी. तसेच रोजंदार  सेवेत अंदाजे ७०० दवस 
पुण केले या कमचा-याचे नधन झाले आहे. परंतु सेवेत कायम नसलेने याचे प नीस अनुकंपा 
त वावर सेवेत घेणेत आलेले नाह . याचा सु दा वचार करावा. इ याद  माग या सदरची 
र कम देणेपुव  कमान २५% माग या पुण झा या शवाय अदा करणेत येऊ नये, तसेच ६०:४० 
या रेशो माणे आम या पीएमपीएमएल या कमचा-यांना पदो नती देणेस मा यता देणेत येत 
आहे.            

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, प ने या मा.मंगलाताई कदम यांनी 
जी उपसूचना मांडल  याला मी अनुमोदन देतो. 
 

मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारल  आहे. 
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -     
 

ठराव मांक - ६२५          वषय मांक - १ 
दनांक - १०/०२/२०१५       वभाग - मा.आयु त 

 

  संदभ -१) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .लेखा/३/का व/५९४/२०१४, 
                    द.१३/८/२०१४ 
     २) मा. थायी स मती ठराव .७७०४ दनांक २२/०८/२०१४ 
     ३) मा. थायी स मती ठराव .९७१९ दनांक ०५/१२/२०१४ 
     ४) मा.महापा लका सभा ठ. . ६१२ दनांक २३/१२/२००१४   
 

 मा.अ य  व यव थापक य संचालक, पुणे महानगर प रवहन महामंडळ ल.पुणे यांनी 
दनांक २१/०३/२०१४ व ३१/०७/२०१४ या मागणीप ानुसार तसेच शासन नणय .एनयुआर-
२०१३/ . .३३८/ न व-३३ मं ालय, मु ंबई ४०० ०३२. दनांक १८/०२/२०१४ चे प  व शासन प  
.पीएमएल-३०१३/ . .८०/ न व-२२, नगर वकास वभाग, मं ालय, मु ंबई ४०००३२. दनांक 

०७/०८/२०१४ अ वये संचलन तुट ची र कम तसेच पासेसपोट ची तपूत ची र कम अदा 
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करणेबाबत आदेशीत केले आहे. या माणे संचलनतुट  (operational losses) पोट  र. .१० 
कोट  व व वध कारचे सवलतीचे पासेसपोट  र. .५ कोट  असे एकूण र. .१५ कोट  सन 
२०१३-१४ म ये येणा-या संभा य संचलन तुट पोट  व मा.मु यलेखाप र क यांचे माफत लेखा 
प र ण झा यानंतर यां या शफारशी माणे देय होणा-या रकमेतून अ ीम व पात दले या 
रकमेचे समायोजन कर या या अट स अ धन राहु न पुणे महानगर प रवहन महामंडळ ल. पुणे 
यांना र. .१५ कोट  (अ र  र. .पंधरा कोट  फ त) अदा करणेस तसेच सदरचा खच लेखा 
वभागाकडून वाहन यवहार नधी या लेखा शषातून खच  टाक यास मा यता देणेत येत आहे. 
तसेच पुणे प रवहन महामंडळा या कमचा-यांना ६ या वेतन आयोगा या धत वर नवीन 
वेतन ेणी माहे डसबर २००७ पासून लागू कर यात येवून या माणे वेतन अदा करणेत येत 
आहे. ए ल २००७ ते नो हबर २०११ या कालावधीत ५६ म ह यां या देय असणा-या फरकाची 
र कम महामंडळा या बकट आ थक प रि थतीमुळे अदा कर यात आलेल  नाह. सदर 
फरकाची र कम कमचा-यांना मळणेकामी पीएमपीएमएल कमचार  महासंघाने वेळोवेळी 
मागणी केलेल  आहे. तसेच शासन नणय मांक पीएमएल-३०१३/ . .१/न व-२२ द.८ ऑग ट 
२०१४ नुसार महामंडळाकडील कमचा-यांना सुधा रत वेतनानुसार फरकापोट  देय असलेल  
र कम देखील संचलन तुट चा भाग अस याने सदर रकमेची महानगरपा लकेकडे मागणी 
करावी, असे कळ वले आहे. या माणे पंपर  चंचवड महानगरपा लके या दा य वाचे त वाने 
(४०%) र. .१२० कोट  महामंडळास मळणेकामी मा.अ य  व यव थापक य संचालक 
पी.एम.पी.एम.एल यांनी दनांक ११/०८/२०१४ रोजी वनंती केलेल  आहे. सबब पीएमपीएमएल 
कमचार  महासंघाकडून वेळोवेळी होणार  मागणी तसेच शासन नणयाचा वचार करता पुणे 
प रवहन महामंडळा या सेवकांना ५६ म ह यां या देय असणा-या फरकाची र कम ४० ट के 
माणे र. .१२० कोट  पुणे प रवहन महामंडळास मा.महापा लका सभे या उमेद मा यतेवर अदा 

करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच पुणे प रवहन महामंडळा या सेवकांना देय असणा-या  
फरकाचे र कमेपैक  र. . ४० कोट  ३१ माच २०१५ पुव  यांना अदा करणेत यावी परंतु ऑटो 
ल टर येथे झाले या मट ंगम ये ठरले माणे आ ह  केले या माग यांपैक  उदा.पीसीएमट  

कडील जे सेवक पदो नतीस पाञ आहेत यांना ाधा याने पदो नती देणेत यावी. तसेच 
देहु रोड, कवळे,  नगडी असे लांबुन वारगेट, हडपसर येथे जाणा-या कमचा-यांचे यां या 
निजक या डेपोम येच थंब इं ेशनची सु वधा उपल ध क न दे यात यावी. तसेच रोजंदार  
सेवेत अंदाजे ७०० दवस पुण केले या कमचा-याचे नधन झाले आहे. परंतु सेवेत कायम 
नसलेने याचे प नीस अनुकंपा त वावर सेवेत घेणेत आलेले नाह . याचा सु दा वचार करावा. 
इ याद  माग या सदरची र कम देणेपुव  कमान २५% माग या पुण झा या शवाय अदा 
करणेत येऊ नय,े तसेच ६०:४० या रेशो माणे आम या पीएमपीएमएल या कमचा-यांना 
पदो नती देणेस 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.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
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ठराव मांक - ६२६       वषय मांक - २ 
दनांक - १०/०२/२०१५       वभाग - मा.आयु त 
 

   संदभ -१) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .लेखा/३/का व/८१७/१४  
               द.१०/११/२०१४ 
     २) मा. थायी स मती ठराव .९२१३ दनांक १४/११/२०१४ 
     ३) मा. थायी स मती ठराव .९७२० दनांक ०५/१२/२०१४ 
            ४) मा.महापा लका सभा ठ. . ६१३ दनांक २३/१२/२००१४   

 
सन २०१४-१५ साठ  वाहन यवहार नधी या लेखा शषावर र. .४० कोट  एवढ  तरतुद 

करणेत आल  असुन संपूण तरतूद खच  पडल  आहे. पीएमपीएमएल यांना द.२९/१०/१४ या 
प ानुसार संचलन तुट पोट  र कम अदा करावयाची अस याने नगररचना वभागाकडील 
भूसंपादन नधी या लेखा शषातुन वाहन यवहार नधी या लेखा शषावर र. .१२ कोट  वग 
क न यापैक  र. .१० कोट  फ त पीएमपीएमएल यांना अदा करता येईल. तर  सदरचे 
वग करण तावास मा यता देवून पीएमपीएमएल यांना शासन नणय .एनयुआर२०१३ 
क३३८/नवी३३ द.१८/२/२०१४ व मा.सह यव थापक य संचालक यांचे उ त प ानुसार 

संचलनतुट  (operational losses) पोट  र. .१० कोट  सन २०१३-१४ म ये येणा-या संभा य 
संचलन तुट  (operational losses) पोट  व मा.मु यलेखाप र क यांचेमाफत लेखाप र ण 
झा यानंतर यां या शफारशी माणे देय होणा-या रकमेतून अ ीम व पात दले या रकमेचे 
समायोजन कर या या अट स अधीन पुणे महानगर प रवहन महामंडळ ल. पुणे यांना र. .१० 
कोट  (अ र  र. .दहा कोट  फ त) अदा करावयाचे अस याने तसेच सदरची बाब आ थक 
व पाची अस याने व भूसंपादन नधी या लेखा शषातुन वाहन यवहार नधी या लेखा शषावर 

र. .१२ कोट  वग करण करावयाचे अस याने मा.महापा लका सभे या उमेद मा यतेवर र कम 
अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
 
मा. ा लांड े– मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -    
 

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

मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
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        वषय मांक - ३ 
दनांक - १०/०२/२०१५       वभाग - मा.आयु त 
 

संदभ :- १) मा.अ त.आयु त यांचे प  .सावा/२/का व/१९६/२०१४  
                   द.११/१२/२०१४ 
                २) मा. थायी स मती ठराव .९९८० दनांक २३/१२/२०१४ 

 
पंपर  चंचवड महानगरपा लके यावतीने चाल व यात येणा-या सावज नक 

वाचनालयातील जीण व गहाळ पु तकांवर यापूव  माच १९९८ अखेर मा.महापा लका सभा ठराव 
.४३३७ द.१८/०९/२००० व शासन नणयानुसार आदेश .सावा/२/का व/४५/०६ द.१०/०३/२००६ 

अ वये नलखनाची कायवाह  कर यात आल  आहे. सदर ठरावानुसार दर पाच वषानी 
सावज नक वाचनालयातील जीण व गहाळ पु तके नल खत कर याबाबत नि चत कर यात 
आले आहे. यानुसार मा.आयु त यांनी नेमले या पु तके नलखन सद य स मतीतील 
सद य १) मा.मु यलेखाप र क, २) मा. श णा धकार  (मा य.) व ३) मा.सहा.आयु त 
(शाखा मुख) यांचेमाफत १) क शासनाचे आदेश .ओ.एम. .२३(७) इ ११(ओ)/८३ आ ण 
सी.ऐ.जी.यु.ओ. .१९६४ ट .ए. दोन २१-८३ द.२३/१२/८३  व  २) महारा  शासन व त वभाग, 
शासन नणय .म.आ.ख.१०८८/ .क.३०/ व नमय मं ालय, मु ंबई –४०००३२ द.२/१२/१९९१ 
अ वये १८ सावज नक वाचनालयातील तावात नमूद प  “अ ”मधील १८ सावज नक 
वाचनालयातील एकूण २,७८८ गहाळ पु तके र. .१,७७,२०५=३५ (अ र  र. .एक लाख 
स याह तर हजार दोनशे पाच पैसे प तीस फ त) यावर नल खत कर याची कायवाह  केल  
असून यास मा यता देणेत येत आहे.  

 
मा. ा लांड े– मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब, हा सावज नक वाचनालयांचा 
पु तकांचा वषय आहे. आज पंपर  चंचवड शहरात जेव या िजम आहेत, वाचनालये आहेत, 
लोकांसाठ  तसा दला पाह जे तशी बु ीला चालना दे यासाठ  वाचनालये दल च पाह जेत. पण 
ती चालवणे तेवढे सो पे आहे असे वाटत नाह. शपाई व लाय र यन नेमला गेला असेलतर 
आपला .७०,०००/- इतका खच आहे. िजम चालवायची असेल तर दोन माणसे ठेव यासाठ  
.७०,०००/- म ह याला खच येतो. एक म हला बचत गट असेल, ये ठ नागर क संघ असेल, 
त ठाण असेल मी उपसूचना देत,े या लोकांना काम यावे. यां यावर कॉड नेमाव.े ते 

खरोखर िजमचा वापर करतात का. शहरात कती िजम आहेत. पु तके गहाळ झाल  आहेत. 
बजत गट कंवा म मंडळाला चालवायला दलेतर आपला माणूस जातो. कती द या हो या. 
याची लखापढ  होत.े नंतरच तकार केला जातो. या प तीने याचे नयोजन हाव.े वेळ 
नाह . सहा म ह यांतून अहवाल यावा. आपण यांना या कामासाठ  .१०,०००/- यावेत अशी 
वनंती करत.े मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते - पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वतीने 
चाल व यात येणा-या सव भागातील सावज नक वाचनालय या– या भागातील ये ठ 



55 
 
नागर क संघ, म हला बचत गट यां याकडे चाल व यास दे यास व यांना तमहा १०००० . 
मानधन दे यास मा यता देणेत यावी.       
    
मा.सुजाता पालांड े– मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सदर उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  

 

मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारल  आहे.  
 

यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 
 

ठराव मांक - ६२७       वषय मांक - ३ 
दनांक - १०/०२/२०१५       वभाग - मा.आयु त 
 

संदभ :- १) मा.अ त.आयु त यांचे प  .सावा/२/का व/१९६/२०१४  
                   द.११/१२/२०१४ 
                २) मा. थायी स मती ठराव .९९८० दनांक २३/१२/२०१४ 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके यावतीने चाल व यात येणा-या सावज नक 
वाचनालयातील जीण व गहाळ पु तकांवर यापूव  माच १९९८ अखेर मा.महापा लका सभा 
ठराव .४३३७ द.१८/०९/२००० व शासन नणयानुसार आदेश .सावा/२/का व/४५/०६ 
द.१०/०३/२००६ अ वये नलखनाची कायवाह  कर यात आल  आहे. सदर ठरावानुसार दर 
पाच वषानी सावज नक वाचनालयातील जीण व गहाळ पु तके नलखत कर याबाबत 
नि चत कर यात आले आहे. यानुसार मा.आयु त यांनी नेमले या पु तके नलखन 
सद य स मतीतील सद य १) मा.मु य लेखाप र क, २) मा. श णा धकार  (मा य.) व 

३) मा.सहा.आयु त (शाखा मुख) यांचेमाफत १) क शासनाचे आदेश .ओ.एम. .२३(७) 
इ११(ओ)/८३ आ ण सी.ऐ.जी.यु.ओ. . १९६४ ट .ए. दोन २१-८३ द.२३/१२/८३  व  २) 
महारा  शासन व त वभाग, शासन नणय .म.आ.ख.१०८८/ .क.३०/ व नमय मं ालय, 
मु ंबई –४०००३२ द.२/१२/१९९१ अ वये १८ सावज नक वाचनालयातील तावात नमूद प  
“अ ”मधील १८ सावज नक वाचनालयातील एकूण २,७८८ गहाळ पु तके 
र. .१,७७,२०५=३५(अ र  र. . एक लाख स याह तर हजार दोनशे पाच पैसे प तीस 
फ त) यावर नल खत कर याची कायवाह  केल  असून यास मा यता देणेत येत आहे. 
तसेच पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वतीने चाल व यात येणा-या सव भागातील 
सावज नक वाचनालय या- या भागातील ये ठ नागर क संघ. म हला बचत गट 
यां याकडे चाल व यास दे यास व यांना तमहा १०००० . मानधन 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. 

      ------- 
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मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 

        वषय मांक - ४ 
दनांक - १०/०२/२०१५       वभाग - मा.आयु त 
 

        संदभ :-१) मा.सु नता वाघेरे,मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
              २) मा. थायी स मती ठराव .१००८७ दनांक २३/१२/२०१४ 
 
    नमूद केले या य तींना घरगुती वापरासाठ  एक नळ कने शन ह ीबाहेर से.२३ 
आशीवाद कॉलनी अ पू घर शेजार , नगडी,पुणे येथे देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

  १) ी.गणेश ीपती लमये, २) अ ंधती गणेश लमये, 
  ३) सुरेश के. शमा,  ४) नरेश शमा,  

     ५) ी.लगड,   ६) ी.पाट ल 
 

मा. ा लांड े– मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४चा वचार माहे मे २०१५ चे सभेत 
करणेत यावा, अशी मी सूचना मांडत.े  
 
मा.सु नता गवळी – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे.   
 
यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 
ठराव मांक - ६२८       वषय मांक - ४ 
दनांक - १०/०२/२०१५       वभाग - मा.आयु त 
 

संदभ :- १) मा.सु नता वाघेरे,मा.सं या गायकवाड यांचा ताव... 
                २) मा. थायी स मती ठराव .१००८७ दनांक २३/१२/२०१४ 
 

वषय मांक ४ चा वचार माहे मे-२०१५ चे सभेत करणेत यावा. 
 

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

      ------- 
मा.सुजाता पालांड े– मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
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        वषय मांक - ५ 
दनांक - १०/०२/२०१५       वभाग - मा.आयु त 

 

संदभ :-१) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .कर/मु य/५/का व/४०१/१४  
                  द.१६/१२/२०१४ 
                २) मा. थायी स मती ठराव .१०१९४ दनांक ३०/१२/२०१४ 

  
      सन २०१४-२०१५ या वषाक रता महानगरपा लका करांचे दर आ ण करे तर बाबींची 

फ /शु क सोबतचे प  अ व ब माणे नि चत कर यास मा यता देणेची मा.आयु त यांची 
मागणी असल  तर  सन २०१५-२०१६ या आ थक वषाचे कर व करे तर बाबींचे दर हे सन २०१४-
२०१५चे दरा माणे कायम ठेवून कोणतीह  करवाढ न करता मंजूर करणसे मा यता देणेत येत 
आहे. 
मा. ा लांड े– मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 
मा.राज  जगताप – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, या करा या वषयावर माझी सूचना 
आहे क , स या आप या पा लकेची कर णाल  संगणक कृत आहे. नागर क ऑनलाईन प तीने 
मळकत कर भरतात. यामुळे पूण कर भरला जातो. मळकत कर थकबाक  नस याचा 
दाखला कोणाला हवा असेलतर तो ऑनलाईन उपल ध क न दे यात यावा. दाखला 
मळ यासाठ  दोन/तीन दवसांचा कालावधी लागतो तो लागणार नाह  व नागर कांची गैरसोय 
होणार नाह  याची नि चतपणे दखल यावी.  
 
मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, कर बदलाचा हा वषय आहे. मला 
एका गो ट ची मा हती हवी आहे. जेएनएनयूआरएममाफत जे पुनवसन क प राब वले आहेत, 
या घरांवर जो टॅ स लावला आहे तो ा धकरणा या रेटनुसार आहे. इथे झोपडप ीतून 
पुनव सत झालेले नागर क आहेत. ते गोरगर ब नागर क आहेत. यांना हे दर लावणे हे 
यां यावर अ यायकारक आहे. ७/८ हजार भरायचे असतील तर यांनी काय करायचे. हा 
दूजाभाव आहे. शासनाने मागासवग य क याणमधील लोकांसाठ  कमी दर लावावेत असे नकष 
आहेत. आपण असे का केले याची मा हती हवी आहे.  
 
मा.महापा लका आयु त – मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, सद यांनी नोट स केलेला मु ा 
रा त व यो य आहे. आपण एका बाजूला झोपडप ीतील, दा र यरेषेखाल ल लोकांचे पुनवसन 
करतो. परत यां यावर ॉपट  टॅ स लावतो. यात शहरासाठ  महारा  शासना या या काह  
पुनवसन ि कमस ्  आहेत, यात हाऊ संग वभागाने एक जी.आर काढला आहे. यांनी ५ वषाचा 
गॅप दलेला आहे. सहा या वष  संपूण टॅ स भरायचा आहे. गॅप दलेला आहे. हा नणय 
आप याकडे अ याप लागू केलेला नाह  असे दसतेय. महारा ात लागू अस यामुळे 
आप याकडे सु ा लागू करावा. याचा काह  फायदा बीएसयूपी व इड यूएस घरांना आहे. तो 
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यावा असे आप याला वाटत ेआहे. तो लॅब आहे, प ह या वष  २० ट के नंतर ४० ट के 

अशी योजना आहे. आपले वेगळे धोरण न ठेवता आपण शासनाचे धोरण अवलंबवू या. 
शासनाने दले या सवलतीचा आधी फायदा घेऊ. करसंकलन वभाग आहे याचा आधी अ यास 
क . गरज वाटल  तर परत येऊ. पण याची अंमलबजावणी आधी क .   
 
मा.तानाजी खाड े – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, नागर कांना या नोट सा द या 
आहेत, या मागे या यात.  
 
मा.महापा लका आयु त – नोट सा दले या आहेत. पण जी.आर. लागू क न जेवढे रक हरेबल 
आहेत, तेवढे घेऊ या. काह  लोक ३ वषापूव  रहायला आले असतील तर तो कालावधी गृ हत 
ध .   
 
मा.महेश लांडग े– मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब,जे ए ससव समन आहेत यांना आपण 
करात सवलत देत होतो ती सवलत बंद का केल  आहे. यासंदभात अ धका-यांनी मला मा हती 
यावी. या गो ट ला कारण काय. कराचे शु क वाढवताना कमीत कमी या वभागाचा ताव 

आला कंवा मा हती आल तर या या आधारे एवढे शु क वाढवू नका कंवा कमी क  नका. 
अ रशः यांना करणे अवघड आहे. एक ए ससव समन मा याकडे आला होता, याने प  दले 
आहे. याटॅ ससंदभात महापा लकेन े नयम परत बदललेला आहे. टॅ स वाढ वताना कमीत कमी 
या ठकाणी टॅ स न वाढवता, दुस-या ठकाणी शु क न वाढवता, िजथे जा त माणात 
उ प न मळू शकते तथे टॅ स वाढवला तर याला माझी हरकत असणार नाह . िजथे लोकांची 
नाराजी ओढवून यावी लागते अशा ठकाणी कोण याह  कारचे शु क वाढवू नये.  
 
मा. शांत शतोळे -मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब, हा कराचा वषय पा हलातर कोणतीह  
करवाढ न करता असे हटले आहे. माग ेत ता दला आहे यात बघा. प  या वषयाला लागू 
होणार का ते सांगा.  
 
मा.महापा लका आयु त – मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, आमचा ताव काढला आहे. 
थायी स मतीचा ठराव आप या समोर आला आहे. मूळ ताव व थायी स मतीचा ठराव 

याचा वचार क न नणय यावा अशी अपे ा आहे. 
 
मा. शांत शतोळे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,कुठल ह  करवाढ न करता याला शंभर 
ट के मा यता आहे. परंतू मागील चार वषापूव चे ब-याच लोकांना आठवत असेल, आ ह  
थो या करवाढ ला मा यता दल . अि नशामक करात ट के वाढ केल  आहे. शासनाने 
अि नशामक कर बंधनकारक केला आहे. अि नशामक कर घेत असलोतर  आमचे सवसाधारण 
मत आहे, या घरांना अि नशामक यव था लागत नसेल तर अशा घरांची ट केवार  कमी 
असावी. शासनाचे बंधन मा य आहे. शंभर ट के नवासी आहेत तथे २ ट के कर वाढला 
पाह जे. तथे अि नशामक यं णा बसवायची गरज नसत.े तु ह  आ हाला हा त ता दला आहे. 
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येक त यात एक ते दोन ट के वाढ आहे. ह  वाढ कोण याह  प रि थतीत आ हाला मंजूर 
नाह . वषय मंजूर करत असताना आहे याच प रि थतीत मंजूर करा. कोणतीह  दरवाढ मंजूर 
न करता हा वषय मंजूर करावा.  
 
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, हा वषय प ह यांदा मा. थायी 
स मतीकडून वषय आला आहे. यात दु ती कर यात आल  होती. यात उपसूचना देत,े सन 
२०१४-१५ असे हटले गेले आहे तथे सन २०१५-१६ असा मजकूर समा व ट हावा. यात दले 
आहे, सामा य करात ए ससव समन असेल, अंध-अपंग असेल, म हला असेल तसेच सामा य 
करातील सव सुधार त दर मागील वष  जसे होत,े ते तसेच समा व ट कर यात यावेत. 
अंध/अपंगांचे राहू न गेले आहे, तो वषय यात घे यात यावा. उपसूचना दल  आहे. ऑन लाईन 
प तीने मळकत कर भरला जात असेल तर पूण मळकत कर भरणा-याला तो भर याचा 
थकबाक  नस याचा दाखला व मळकत उतारा ऑनलाईन उपल ध क न दे यात यावा. 
मा. शांत शतोळे यांनी सां गतले होत,े जसा मा. थायी स मतीने वषय घेतला होता, 
कोण याह  मळकतीवर वाढ नाह . मागील वष  जो वषय होता, ए ससव समन यांना सामा य 
करात सवलत दे यात यावी, याची दखल घे यात यावी. ह  उपसूचना देत.े मी पुढ ल माणे 
उपसूचना मांडते – जर ऑनलाईन प तीने मळकतकर भरला जात असेल तर पूण कर भरणा-
या मळकतधारकास मळकत कर थकबाक  नसलेचा दाखला व मळकतकर उतारा ऑनलाईन 
उपल ध क न देणेत यावा. तसेच सन २०१४-१५ ऐवजी सन २०१५-१६ हा मजकुर समा व ट 
करावा व सन २०१५-१६ या आ थक वषाचे कर व करे तर बाबींचे दर हे या मजकुरानंतर 
“तसेच सामा य करातील सव सवलत योजना” हा मजकूर समा व ट करणेत यावा. उदा. माजी 
सै नक, म हला, अंध, अपंग यांना सामा य करात मागील वष  जशी सवलत दल  आहे तशी 
सवलत देणेत यावी. या उपसूचनेसह वषय मंजुर करणेत यावा.    
 
मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, डॉ. ीकर परदेशी साहेब असताना 
पंपर  चंचवड शहरासाठ  शहरातील सव वै यक य यावसा यकांसाठ  उ योग परवाना फ  
हणून . १२००/- शु क आकारणार होत.े तो नयमबा य आहे. कोण याह  महापा लकेत अशा 
कारचे शु क घे यात येत नाह . याब ल कोटा या साईटवर दलेले आहे. सव डॉ टरांनी, 

डॉ टरां या यु नयनने या वषयाला कडाडून वरोध केला आहे. एक कारे यवसाय करताना 
मेडीकल ॅ ट शनर यांना कर लागू होत नाह . मी इथे उपसूचना देतो. मघाशी प ने यांनी 
मा हती दल  आहे, थायी स मतीने हा वषय पा रत केलेला आहे. आयु तांकडे डॉकेट आले 
आहे. या वषयाला उपसूचना देतो. कारण फे ुवार म ये वषय मंजूर करावा लागतो. हणजे हा 
वषय द.२० फे ुवार या महापा लका सभेम ये येईल. मी उपसूचना देतो क , पंपर  चंचवड 
शहरातील सव वै य कय यवसायीकांसाठ  उदयोग परवाना शु क र  करणेत यावेत. 
 
मा.उ हास शे ी – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन देतो. 
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मा.धनंजय आ हाट-मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,या न म ताने सूचना आहे. कर दरप क 
नि चत आहे. पाणीपुरवठा .४ यात ४ ट के कर लावला आहे. आपण नागर कांकडून 
पाणीप ी घेतो. मग हा पाणीपुरवठा लॅपस करणार हे कोण या नयमा या आधारे घेतो, याचा 
खुलासा करावा. ताथवडे गाव महापा लका ह ीत समा व ट झाले आहे. यामुळे पूव  शहरात 
व लनीकरण झाले या गावांना या काह  सु वधा द या हो या, तेच या गावाला यावे अशी 
सूचना करतो. यासंदभात आयु त साहेबांनी खुलासा करावा. ताथवडे गावाला जो कर लावला 
आहे तो जु या दरा माणे यावा अशी सूचना मांडतो. मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो - 
पंपर  चंचवड महानगरपा लकेम ये समा व ट ताथवडेगाव कर यात आलेले आहे. परंत ु ामपंचायत 

अि त वात असताना या मळकतीची न द ामपंचायतम ये होती या मळकतींना हणजे पुव या  
वल न झाले या गावांना कर होता हणजे १९९७ चा कर नि चत करणेस मा यता देणेत यावी.   
 
मा.महेश लांडगे – मा.महापौर साहेब, उपसुचनेला अनुमोदन देतो.  
 
मा.महापा लका आयु त-मा.महापौर साहेब,सव स मा.सद य, पाणीप ी लाभकराब ल खुलासा 
कर याब ल सांग यात आले होत.े आप याकडे पाणीप ी व पाणीप ी लाभकर हे वेगवेगळे 
आहेत. जल न सारण व जल न सारण लाभ कर हे वेगळे आहेत. यात कलम २३३ या 
ऍ टम ये तसे आहे. ऍ टम ये दोन कर ठेवायचे कारण असे आहे क , य ात जे पाणी 
वापरायला मळते यासाठ  कर आहे व जे पाणी वापरतो यासाठ  पाणीप ी आहे. पूण शहरात 
वसूल  कर यासाठ  जो खच लागतो, तो छो या माणात पाणीप ी लाभकर ठेवलेला आहे. 
सहा.आयु त, करसंकलन यांनी सां गतले तर दोन लाभकर कसे लावले जातात ते कळेल.  
 
मा.श मम पठाण – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, करयो य मू यावर ५ ट के ह  छोट  
वाढ नाह .  
 
मा.महापा लका आयु त – हा मूळ ताव आहे, तो थायी स मतीसमोर गेला होता. यांनी 
वेगळा नणय घेत असाल, मा.महापा लका सभा कायम करत असेल तर या माणे रवाईज 
चाज येईल. यामुळे करवाढ न करायचा नणय मंजूर करत आहोत.  
 
मा.द ता सान े – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सामा य कर घेताना शंभर पये 
टॅ सवर पाच ट के वाढवलेतर .१०५/- झाले. ह  ट केवार  तु ह  कशी लावल  आहे. सफाई 
कर, अि नशामक कर, मल वाह कर, पाणीपुरवठा लाभ कर, र ता कर, वशेष साफसफाई कर 
व वृ  कर हे सगळे मळून मला कती टॅ स लागला. तो कसा कॅल युलेट करतो याचा 
खुलासा यावा. माझी आप याला वनंती आहे क , हे टॅ सेशन ट केवार व न कती ट के 
पाडतये याचे स व तर पि टकरण या.  
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मा.महेश लांडग-ेमा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,आपण सनेमा,मराठ  सनेमा,वातानुकु लत 
थएटर, नाटक, तमाशा, सं गत जलसे व सहावे कु ती व मु ट यु  यांनासु ा तु ह  कर 
आकारताय. कमीतकमी खेळावर तर  कर आका  नका. शहराम ये फ त कु ती व मु ट यु  हे 
दोनच इ हट होतात का. आप याला शहरात या पधा होऊ नयेत असे वाटतये का. काय ास 
आहे. केट या इ हट होतात, फूटबॉल या होतात, हॉक या होतात, लॉनटे नस, टेबलटे नस 
होत,े के टंग होत,े मॅरेथॉन होते. तु हाला बलवान कोण दसेल. या खेळावर कर लावावा असे 
का वाटले. जर  हा वषय तुम यासाठ  मजेचा असला तर  तो मा.महेश लांडगे यां या 
वा भमानाचा वषय आहे. महेश लांडगे हा कुठ याह  शहराशी नगडीत नाह . पंपर  मतदार 

संघात गौतम चाबुक वार बॉ सर आहेत. मा.सदगु  कदम हे नगरसेवक चांगले बॉ सर आहेत. 
तु हाला न क  काय करायचे आहे ते कळत नाह . मी येक वेळी सभागृ हाम ये ओरडलो 
आहे. तेवढ  तर  जागा सोडा. कोणाला ास होऊ नये असे ठकाणी खेळ खेळायला या. परत 
असे वषय येऊ देऊ नका. जर वषय आलेच तर पूण खेळाबाबतींत येऊ या. तु ह  एक कारे 
खेळाचा व आम या खेळाडू ंचा अपमान करताय. एकंदर त या महापा लकेत दो ह  खेळांकडे 
दूल  होते आहे. भोसर तले कै.खाशाबा जाधव यांनी भारतात प हले मेडल आणले होत.े आ ता 
कु ती व हॉक  म ये वजय, नर संग व बॉि संगम ये मेर कॉमला मेडल दले आहे. तुम या 
दुस-या खेळांनी दले का. यांचा अपमान का करताय. हे खेळाडू देशात तुमचे नाव काढतात. 
यांचा अपमान का करताय. असे वषय पु हा या सभागृ हापु ढे कंवा कोण याह  वषयप केवर 
आले नाह  पाह जेत.  
 
मा.धनंजय आ हाट- मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब, पाणीपुरवठा लाभ कर, तो ऍ ट 
वाचून दाखवा. मल वाह सु वधा कर जेएनएनआरएम मधून फंड मळतो. ब-याच भागांत ेनेज 
सु वधा झाल तर तथे मल वाह सु वधा कर घेतला जातो. दो ह  ऍ ट वाचून दाखवावेत.  
 
मा.महापा लका आयु त – मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, आप याकडे महारा  मनपा 
अ ध नयमात कलम १२९ (ब) आहे. यानुसार मल वाह सु वधा लाभ कर असे हणतो. कलम 
११९ (क) आहे, यानुसार पाणीपुरवठा लाभ कर लावला जातो. आ ता यात काह  वाढ नाह , 
मागील वषाचेच दर लावतोय. सरसकट कोणतीह  वाढ मंजूर करत नाह  आहोत.  
 
मा.द ता सान-ेमा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, जे करयो य मू य लावले आहे. डॉकेट 
आहे. यात सामा य कर शंभर पये आहे. यावर कती टॅ स येणार आहे. करआकारणी कशी 
केल  जाते ते सभागृ हाला कळू या.   
 
मा.गायकवाड (सहा.आयु त) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त, मा.सभागृ ह, करआकारणी केल  
जाते ते हा प ह यांदा मळकतीचे करयो य मू य नि चत केले जात.े या ट केवार म ये 
सामा य कर, श ण कर लावला जातो. करयो य मू य नि चत कर यासाठ  वषातून एकदा 
ए लम ये दर नि चत करतो. रेडी रेकनर या दरा या पोशनम ये व मळकती या काराची 
ो ह जन केल  आहे. आर.सी.सी. बांधकाम आहे, प ाशेड आहे, वीट बांधकाम आहे, या माणे 

दर आकारला जातो. तसेच महापा लका े ाचे अ,ब,क व ड असे चार भाग केलेले आहेत. या 
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येक भागाचे दर वेगळे आहेत. नवासीचा दर वेगळा आहे, बगर नवासीचा दर वेगळा आहे. 
नवासीसाठ  अ भागाम ये .२८/- त वे. फूट दर आहे, बगर नवासीसाठ  .८५/- त 
वे.फूट असा दर आहे. पा कग ए रयासाठ  सु ा दर आहेत. औ यो गक मळकतीला वेगळा 

दर आहे. या दवशी आप या मळकतीचे करयो य मू य नि चत कर यासाठ  १ ए लपासून 
दर नि चत केले जातात. हे दर या मळकतीला कायम लागू राहतात. करयो य मू य 
नि चत झा यानंतर करयो य मू या या कती ट के सामा य कर लावला जाईल याचा त ता 
आहे. तो आ ता ता वत केला होता. सामा य कर करयो य मू या या १३ ट यांपासून २४ 
ट यांपयत पूण केला जातो. यानंतर वेगवेग या करयो य मू या या माणात कती ट के 
आहेत, हणजे आ ता जे दर नि चत आहेत, ते एकूण करयो य मू या या ४२ ट यांपासून 
५३ ट यांपयत नवासीसाठ  व बगर नवासीसाठ  ५८ ट यांपासून ६८ ट यांपयत दर नि चत 
आहेत.  
 
मा.द ता साने-मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब, एक सो पा न वचारतो, माझी १,००० 

वे.फूटाची नवासी ॉपट  आहे, याचे कॅ युलेशन क न कती कर येणार आहे ते सांगावे.   
 
मा.गायकवाड (सहा.आयु त)–मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, १,००० वे.फूटाची मळकत 
असेल तर .२८/- माणे करयो य मू य नि चत होईल .२८,०००/- आ ण या या ४२ 
ट यां माणे मू य लागेल.  
 
मा.सुलभा ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, सामा य करा या कती ट के कर लावताय ते सांगा. 
 
मा.गायकवाड (सहा.आयु त)–मा.महापौर साहेब सामा य कर ४२ ट के असेल. तर १३ ट के या 
अग ट जी वाढ होते ती.  
 
मा.श मम पठाण – मा.महापौर साहेब, मा.द ता साने तुमचे करयो य मू य .२८,०००/- होणार 
आहे. या .२८,०००/- वर ४२ ट के टॅ स लागणार आहे. आपले याकडे दूल  होते आहे. हे 
मला सभागृ हाला सांगायचे आहे.  
 
मा.द ता सान े– मा.महापौर साहेब, मा.गायकवाड साहेब याचे कॅ युलेशन क न सांगा. माझी 
अ भागात १,००० वे. फूटाची नवासी ॉपट  आहे, याच ेकरयो य मू य स व तर सांगा.   
 
मा.गायकवाड (सहा.आयु त)-मा.महापौर साहेब,सव स मा.सद य, १,००० वे. फुटाचे आर.सी.सी. 
बांधकाम असेल, तर .२८.५१/- माणे या मळकतीचे करयो य मू य .२८,५१०/- होईल. 
याचे ४२ ट के माणे .१३,०००/- वाष क कर होईल. टोटल सांगतोय. यात सामा य कर १५ 
ट के हणजे ४२ ट यांम ये १५ ट के आहे. 
 
मा.द ता सान े- मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब, आपण शासनाकडे कती र कम भरतोय 
व महापा लकेकडे कती जातात ते सांगा. 
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मा.महापा लका आयु त – आ ता यांनी जे सां गतले ते थम करा. करयो य मू य काढायला 
४२ ट के ते १५ ट के मू य करा असे ते सांगत आहेत. १५/१६ ट यांम ये ३२/३३ ट के मूळ 
कर व बाक  इतर कर आहेत असे यातून दसते आहे. टोटल ४२ ट के कर आहे.  

मा.गायकवाड – सामा य कर जा त आहे. बाक  कर ५ ट के, २ ट के, ४ ट के असा आहे.  
 
मा.श मम पठाण – मा.महापौर साहेब, यात सामा य कर एकपट व सगळे कर दु पट आहेत.  
 
मा.द ता साने – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, आम याकडे सवसामा य नागर क 
येतात. यांना आलेले टॅ सचे बील दाखवतात. हे कॅ युलेशन कसे करावे हे आम या कधी 
डो यात येत नाह . आपला माणूस कशा प तीने टॅ स लावतो ते समजून सांगत नाह त. 
सामा य कराला ५ ट के, २ ट के असा वाढ व कर कती जातो. एकूण शासनाला आपण कती 
कर भरतो व सामा य कर कती याची एक हजार वे. फूटा माणे मा हती या.  
 
मा.महापा लका आयु त – मा.महापौर साहेब,सव स मा.सद य, एकूण करमू य याचे ४२ ट के, 
यातून १५ ट के मूळ कर तो ाईम कर येतो. ४२ ट के मूळ कर व सगळे इतर कर असे 
मळून हणजे .१००/- हा मूळ कर व बाक  सगळे कर .२००/- असे मळून .३००/- होतात.   

 
मा.महापौर – नाव सां गत यानंतर उभे रहावे.  
 
मा.संजय काटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, आ ताच करासंदभात आप यासमोर 

न आहे. यात मी सांगू इि छतो क , बोपखेल गणेशनगर, रामनगर इथे एसट पी लँट 
नाह . हणून तथे महापा लकेकडून ेनेजचे कने शन क न दले जात नाह . लोकांनी वतःचे 
से ट  टँक बनवले आहेत. महापा लकेची गाडी मागव यानंतर रतसर फ घेतल  जात.े तर सु ा 
या भागात मल सु वधा कर इथे लावतोय, तो लावू नये. कंवा तु ह  इथे गाडी पाठवताय 
याची फ  तर  आका  नये. इथे फ  घेतात. कने शन क न देत नाह त. हा तथे राहणा-या 
नागर कांवर अ याय आहे. माझी आप याला वनंती राह ल क , मा.महापौर आपण आयु तांना 
सूचना करा यात. बोपखेल इथे एसट पी लॅन होत नाह , तोपयत मल सु वधा कर आका  नये. 
पुढ ल माण ेउपसूचना मी या वषयाला देतो – बोपखेल,रामनगर,गणेशनगर तसेच शहरात या- 
या ठकाणी STP Plants नाह त अशा प रसरातील करसंकलन वभागाकडून मलसु वधा 

लाभकर आकार यात येतो तो कर आका  नये कंवा से ट  टँक (घरगुती) मधुन उपसा 
कर यासाठ  महापा लकेकडून जी फ /कर आकारला जातो तो आका  नये.  
 
मा.राज  काटे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.सुरेश हे  े – मा.महापौर साहेब, आ ता मा.संजय काटे यांनी मल सु वधा कराबाबत जो 
वषय मांडला. परंतू आपण पंपर  चंचवड या एमआयडीसीम ये ेनेज सु वधा कुठेह  देत 
नाह . मी अनेक वषापासून लघुउ योजकांचा त नधी हणून बोलत असतो. इथे सु ा बोपखले 
माणे हा कर लावू नये अशी अपे ा आहे. कर यो य मू य, सामा य करातील र कम 
.३०,०००/- पुढे कंवा .१,००,०००/- कर यो य मू य असेलतर तुमचे २४ ट के कर आहे. 
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या माणे सु वधा ५ ट के येते. .५,०००/- अशी टोटल. कर यो य मू य .१,००,०००/- असेल 
तर वषाला .४७,०००/- इतका टॅ स होतो. मा.द ता साने यांनी वचारले या नांना जी उ तरे 
दल  आहेत, ती बरोबर आहेत का. ह  सामा य करावर ल ट केवार  नाह . ह  कर यो य 
मू यावर डायरे टल  आहे. हणजे ४७ ट के टॅ स हा डायरे टल  कर यो य मू यावर होतो 
आहे.  
 
मा.बाबासाहेब धुमाळ-मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब, तुम या आकडेवार चा हा घोळ काय 
चालला आहे. समजत नाह . जो टॅ स भरतो, याला टॅ स का लावतोय. म हलां या नावावर 
घर आहे याला कमी टॅ स लावतोय. याचा भ व यात वचार केला आहे का. हणजे जो 
.८८,०००/- टॅ स भरतोय, याने बायको या नावावर घर घेतले तर याला .५०,०००/- इतकाच 

टॅ स येईल. म हलां या नावावर घर करणे याला माझा वरोध नाह . जो टॅ स जा त भरतो, 
याला १६ ते १८ ट के जा त काय देताय. जो प हला टॅ स देत होतो, तोच परवडतोय. 
पाणीपुरवठा लाभ कर ह  काय भानगड आहे. महापा लके या सु वधेचा लाभ घेतात यावर सु ा 
वेगळा कर लावताय. टॅ स भरणा-यांना जा त टॅ स लावताय. पाणी बील भरतोय, सु वधा कर 
भरतोय. वषाला .१२,०००/- टॅ स भरतोय, यानंतरह  २ ट के टॅ स लावताय. मूळ रकमेवर 
भरणार का. याचे करयो यमू य कोण भरतोय.  
 
मा.महापा लका आयु त – मा.महापौर साहेब,सव स मा.सद य, .१२,०००/- टॅ स आहे. याचे 
करयो यमू य वेगळे आहे. .१२,०००/- ह  र कम सगळे मळून आहे. जे जा त पैसे भरतात 
यांना जा त ट के आहे हे सग या महापा लकेतच आहे. जो जा त ए रया सांभाळतो, 
या याकडे जा त पैसे असतात. ए रया या पोशन माणे दर आहेत.  

 
मा.बाबासाहेब धुमाळ-मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, तु ह  चुक चे उ तर दले आहे. 
या याकडे जा त ए रया असतो, या याकडे जा त पैसे असतात पण असे कधी कधी नसत.े 
या माणसाचा मुले कधी परदेशी कंवा बाहेरगावी असतील,तो घरात एकटाच असतो. घरात 
ये ठ नागर क असतात. म हलांना सूट दल  आहे अशा ये ठ नागर कांना मळकत कराम ये 

सूट या. तशी .१२,०००/-करयो य मू य लहू न या यावर टॅ स ऍड करणार का. मू य 
.८,०००/- दलेले आहे, यावर टॅ स लावणार का.  

 
मा.गायकवाड (सहा.आयु त) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब,मघाशी सां गत या माणे 
या इमारतीचे प ह यांदा करयो य मू य नि चत केले जात.े यावेळी आकारणीसाठ  त े

मा याकडे येईल. करयो य मू य नि चत कर याचे नकष आहेत. आरसीसी बांधकाम, वीट 
बांधकाम याचे दर वेगवेगळे आहेत. आप या बीलावर प टपणे ए रया प ट केला आहे. तुमचे 
एकूण े  कती आहे, याचे करयो य मू य कती आहे. याचबरोबर या बीला या डा या 
बाजूला सामा य कर कती घेतोय, साफसफाई कर कती ट के घेतोय, श ण कर कती 
घेतोय, हे प टपणे नमूद आहे. या या आधारावर दरवष  कराचे बील नि चत केल  जातात. 
यावेळी आप याकडे ह  इमारत असेसमटसाठ  येईल, या वषाचे कर यो य मू य नि चतच 
दले आहे. यावरच पुढे कती ट के लावायचे हे द.२० फे ुवार  पूव  मा.महापा लका सभेत 
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नि चत करतो. आप या महापा लकेचा कर नि चतीचा दर ४२ ट यांपासून ४७ ट यांपयत 
आहे. याचे करयो यमू य .१२००/- पयत आहे. तेव या ठकाणी नि चत असेल. .८,०००/- 
असेल तर .८,०००/- लावणार. या ठकाणी .१२,०००/- म ये असेल तर .१२००/- असेल, तर 
हा .१२००/- चा लॅब आकारला जाईल. या सग या गो ट  बीलावर प टपणे नमूद केले या 
असतात हे सग यांनी ल ात यावे.  
 
मा.सुलभा ऊबाळे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,मा.द ता काकांचे अ भनंदन आहे. खरेतर 
या वषयाकडे सभागृ हातील नगरसेवकांचे ल  वेधले आहे याब ल मी ध यवाद देत.े 
आम याकडे नागर क मळकत कराची पावती घेऊन येतात. एकह  नगरसेवक नीट उ तर देऊ 
शकत नाह . येथे मळकत कराचा वषय आहे. याची वभागणी काय या माणे सु  आहे. यात 
सामा य करापे ा इतर कर आहेत. ते आप याकडे या पट त जा त भरतोय. या माणात 
शहरात सु वधा उपल ध होत नाह त. यां यावर अ यायकारक कर लादला जातोय. रेडी 
रेकनर माणे करयो य मू य ठरवले जाते आहे. आप याकडे झो नंग केले जात.े अ,ब,क,ड असे 
झो नंग आहे. यात आकुड  ते नगडी हा प रसर अ झोनम ये आहे. पंपळेगुरव, सांगवी हा 
भाग ड झोनम ये आहे. परंतू ा धकरण भाग तो प ह यापासून डे हलप वॉडात अस यामुळे, 
अ झोनम ये अस यामुळे याचा रेट जा त ठेवला होता. ड भागातील पंपळेगुरव, पंपळे 
सौदागर, वाकड हा भाग पूव  ा मण भागात येत होता, हणून याचा रेट कमी ठेवला आहे. 
आज रेडी रेकनरचा दर ब घतला तर सग यात जा त डे हलपमट या दुस-या भागात आहे. 
सगळीकडे समान आकारणी पाह जे. पण तुमचे धोरण चालूच आहे. जे ा धकरणात राहतात ते 
प ह यापासून जा त दराने कर भरत आले आहेत. ा धकरण अस यामुळे प ह यापासून 
टॅ सचे धोरण लावले जातेय, ते अ यायकारक होत नाह  का. मा.आयु त साहेब, तु ह  
महारा ाचे नेहमी उदाहरण देता. डॉ. ीकर परदेशी आयु त असताना या गो ट वर चचा केल  
होती. यांना शासनाचे आदेश लागू करायची सग यात जा त घाई असायची. तु हाला आ ता 
व ल भोसले यांचे प  आणून दले आहे. याची दखला या. याचा खुलासा करा. िजथे ेनेज 
लाईनच टाकल  नाह , तथे मल वाह लाभ कर लावू नये अशी सूचना क  शकतो का. कंवा 
जे हा जुने घर पाडून नवीन बांधकाम करतो, यावेळी नवीन बांधकामाला सरसकट न या 
रे डरेकनर माणे टॅ स लावतो हे चुक चे आहे. ह  जुनी घरे अ धकृत आहेत. समजा ८०० 

वे.फूटाचे जुने घर पाडून लॅन माणे अ धकृत नवीन १५०० वे. फूटाचे घर बांधलेतर 
यावर जुना ८०० वे. फुटाचा दर मायनस केला पाह जे. जुना दर नवीन दरा माणे का 
लावत नाह . यांनी मयम भ न लॅन पास क न घर बांधलेले असत.े ा धकरणात या 

नाला सवाना सामोरे जावे लागले. तमुचा नवीन रेडी रेकनरचा रेट चंड आहे. मा या 
मा हती माणे ा धकरणात कोणीतर  मा हती अ धकारात मा हती घेऊन तो कोटात गेला. 
पट युलर केसम ये याला जु या रेट माणे अ कंवा ब भागात क न दले आहे. 
आप याकडे अजून कोणी कोटात केस केलेल  नाह . अ भागात जु या रेट माणे आकारणी 
क न दल  आहे. कोटापयत कोणी य ती गे यानंतर कोटाने आदेश द या माणे तु ह  
करणार आहात का याचा खुलासा तु ह  करा. अ धकृत घर पाडून अ धकृत घर बांधतोय तर 
तो जुना दर या पोशनेट माणे मायनस झाला पाह जे.   
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मा.वसंत ल ढे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब, आपण हा कर लावतो तो सु वधा 
द यानंतरच लावला पाह जे. तथे ेनेज यव था नाह , र ता नाह , पा याची पाईपलाईन 
नाह  अशा ठकाणी कर लावता येतो का. सरसकट कर लावताय, तथे काह  सु वधा नाह . 
रेडझोनम ये ब-याच ठकाणी ेनेज लाईन नाह , र ता नाह , पाणी नाह , एक शाळा नाह , 
बालवाडी नाह , यांना सु ा कर लावतोय. यावर वचार हावा. रेड झोनम ये राहतो, तथे 
काह  सु वधा नाह , यावर वचार हावा अशी वनंती आहे.  
 
मा.संजय काटे-मा.महापौर साहेब,मी मघाशी उपसूचना दल  आहे, ती आपण ि वकारल  आहे 
का.  
 
मा.महापा लका आयु त-मा.महापौर साहेब,सव स मा.सद य, मी मघाशी सां गत या माणे 
मल न सारण लाभ कर सु वधा देत नसताना हा कर यायचा का नाह  हा मूळ मु ा आहे. 
ऍ टमधील तरतूद यवि थत सां गतल , परंतू या अथ  या सु वधा नस यामुळे सु वधा 
नमाण कराय या आहेत. सु वधा असेल नसेल तर  हा पाणी लाभ कर सरसकट सग यांना 
लावला आहे. मी तु हाला ऍ टमधील तरतूद दाखवतो. तु ह  शहरात राहता ह  व तुि थती 
आहे.  
 
मा.वसंत ल ढे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, आपण सव कर लावताय याला आमचा 
वरोध नाह . पण आपण आ हाला पाणी देत नाह  मग कर कशाला लावताय.  

 
मा.श मम पठाण – मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब, लाभकराचे दर तु ह  लावले आहेत का 
शासनाकडून आले आहेत.  
 
मा.महापा लका आयु त – मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, हे दर आपणच लावले आहेत. 
सु वधा द यानंतर पा याचे कने शन नसेल तर महापा लके या ह ीत आपण पाणीप ी घेत 
नाह . 
 
मा.वसंत ल ढे–मा.महापौर साहेब, र याचे सु ा पैसे लावले आहेत. तथे रेडझोनम ये कोणतीह  
सु वधा नाह . र ते सु ा केलेले नाह त.   
 
मा.सुरेश हे -ेमा.महापौर साहेब, या ठकाणी जो पाणीपुरवठा लाभकर लावला आहे, तो 
इ ा चर धोरणानुसार आणला आहे. इ ा चरवर हा कर लावला आहे का याचा 
खुलासा करावा. पाणीप ी हणजे पाणी वापरायचे बील आहे असे हणायचे आहे का. . तसे 
असेल तर आप याला जेएनएनयूआर योजनेअंतगत मोठा नधी मळतोय. पाईपलाईन 
पुरवठाकर नधी मळतोय. सि हस टॅ स वारे क ाकडून पैसा मळतोय. मग यात वाढ करायचे 
कारण काय. जी प त लागू आहे याचा वचार करायला पाह ज.े कारण क  आप याला याच 
कामासाठ  पैसे देतोय. मग टॅ स पाने हे पैसे जात आहेत. हा कर परत का लावताय.  
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मा.गायकवाड (सहा.आयु त, करसंकलन) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, या 
संदभातील चचा करत असताना स मा. नगरसेवकांनी न उपि थत केला आहे. 
अ ध नयमा या कलम १२९ (अ) माणे पाणीपुरवठा सु वधा पुरव यासाठ  आ ण यात 
सुधारणा कर यासाठ  भांडवल  कामासाठ  केलेला संपूण खच कंवा याचा काह  भाग 
भागव यासाठ  मनपाला आव यक वाटेल या कामा या करयो य मू याची यथाि थती या 
नावाने ओळखले जाणारे अ त र त पाणीप ी असा या पाणीपुरवठा लाभकर याचा मूळ अथ 
आहे. मळकतधारक पा याचा जेवढा वापर करता, तेवढ  पाणीप ी याला लागू होत.े यासाठ  
याला सु वधा दल  जाते तो लाभकर या या सं अंेतगत लावला जातो. हे करयो य मू य 
ट केवार म ये आकारले जात.े या जु या मळकती पाड या जातात, ती मळकत पाड यानंतर 
याचा पूव चा कर होता तो र  केला जातो आ ण याची नवीन मळकत हणून आकारणी 
केल  जात.े या तारखेला नवीन मळकत उभी राह ल या तारखेपासून याची आकारणी केल  
जाईल.  

मा.सुलभा ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, असा नयम आहे का? 
 
मा. शांत शतोळे – मा.महापौर साहेब, तु ह  पाह ले असेल तर कर णाल  कचकट आहे. 
शासनाला एका बाजूला वाटत,े यांना काह  कळू नये. तु ह  कती समजून सांगायचा य न 

केला आहे. ग धळात वाढ केल  आहे. यातले ल ात आलेले नाह . दो ह  बाजू आहेत. 
बीपीएमसी ऍ टन ेशासनाने काह  अ धकार दला असेल, सवसामा य सद यां या ल ात आले 
असेल आप याला कर णाल  ठर व याचे काह  अ धकार दलेले आहेत. आपण कती अ धकार 
वापरतोय. पण हे सगळे करत असताना शासनाकडे कमीत कमी नधी जावा. शासनाने ह  
ट केवार  बंधनकारक केलेल  आहे. हे बंधनकारक करत असताना आपला येक र हवासी 
हणून आप याला वाटत,े धरणातून पाणी येत नाह  का? ए ककडे असा वचार करत असताना 

दुसर कड ेअसाह  वचार केला पाह ज,े आप या शहरात जो नागर क राहतो, याला येक 
सु वधा देणे आपले काम आहे. गे या दहा वषातील शहराची डे हलपमट पा हल तर ती करा या   

जोरावर पाह ल  आहे. कर काह  ठकाणी जाचक आहे. आज या प रि थतीत िजथे        
लोरे स टॅ स लागतो. १६०० वे.फूटावर लॅट जातो, तथे हा कर न क च जा त वाटतो. 

ते कमी करणे न क च तुम या हातात आहे. शासनाने हे न क  आम या समोर ठेवले आहे.  

जर  आपण हटले क  उ च ू गटांना जा त कर असावा. हे मा य आहे. तर  काह  मळकती 
अशा आहेत, आपण येकाला वैयि तक वचा  शकत नाह . आ ता मा.सुलभाताई ऊबाळे 
यांनी सां गतले, एका व श ट केसम ये असे झाले. परंतू एका केसम येच असे झाले नाह  
पाह जे.     ती सु वधा आपण देत नाह , ती देणे यो य होईल. मी कुठले कुठले सुख घेणार हे 
माझे वातं य आहे. आपण सगळे वचार क . तु ह  पा याची सु वधा करत नाह , ेनेजची 
सु वधा करत नाह . च-होल वा यांना, नवीन समा व ट गावातील लोकांना वाटत,े आ हाला 
काह च सु वधा दलेल  नाह . नुसताच कर आहे, ते यांना पटवून यायला पाह ज.े भ व यात 
जी डे हलपमट करणार आहोत यासाठ  पैसे घेतोय. याला कदा चत वेळ लागत असेल, पण 
तसा ऍ युर स सु ा दला पाह ज.े तु ह  यांना पटवून सां गतले पाह ज.े ते हणतात, 
आ हाला नधी वाढवून या. १० पयातला ५ . कमी क . जु या गावात कमी व नवीन 
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गावात जा तीत जा त पाट वळवता येईल. कराचा भाग जा तीत जा त लोकांकडे कसा नेता 
येईल. आ हाला सु ा वाटत,े नागर कांवर कराचा बोजा वाटू नये हणून कर णाल  वाढवल  
तर आ ह  याला मा यता देणार नाह . सगळे असताना तु ह  कर णाल  सुटसुट त ठेवल  
पाह जे. मला सद य हणून येऊन १३ वष झाल त. या १३ वषात करवाढ कमी कंवा जा त 
केल  आहे. यावर प ह यांदा वचार होतो आहे. साफसफाई कर, र ता कर कती कारचे कर 
लावले आहेत, यात खोलात कोणी जात नाह . पण आता अशी वेळ आल  आहे. जी नागर कांची 
प र थीती आहे, काह  माणात सद यांची तीच प रि थती आहे. सु वधा कमी आहेत. कुठे 
सु वधा कमी तर कुठे जा त आहेत. साफसफाई व पाणीपुरवठा चांग या माणात असता तर 
कदा चत आ ह  या गो ट वर आज भांडलो नसतो. कर चांग या माणात देऊन सु ा आ हाला 
सु वधा देत नसतील तर आ ह  सद यांचा यासाठ  आटा पटा चालला आहे. कोणतेह  अवा तव 
कर घेऊ नका. याला मा यता न देता मा. थायी स मतीने सुच वलेला मूळ ताव आहे. 
प रप क अ,ब दलेले आहे. याला सु ा आमची मा यता नाह . मघाशी मा.प ने यांनी 
सां गतले आहे, प रप कासह मा यता र  करायची आहे. आ ह  फ त वषयाला मा यता देतो. 
प रप क अ व ब याचा वषयात उ लेख करा. या यासह र  करावे. कोणतीह  करवाढ क  
नये अशा कार या वषयाला मा यता यावी हणून मा.महापौर यांना वनंती आहे. हा वषय 
मंजूर करावा.  
 
मा.वसंत ल ढे – मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,मा. शांत शतोळे यांनी वचार मांडले ते 
यो य आहेत. परंतू मा या वॉडात काह च सोयी नाह त, पाणी नाह , पाईपलाईन नाह , ेनेज 
लाईन नाह , र ता नाह . या भागात सु वधा द या नाह त, या भागातील नागर कां या 
बीलातून १४ ते १५  ट के कमी करा कंवा या नागर कांना सु वधा या. मनु य पा यावाचून 
राहू  शकत नाह . तो कुठूनतर  पाणी आणणारच. तु हाला अ धकार आहे. टॅ स कमी/जा त 
करायचा आहे तर या नागर कांना सु वधा या.  
 
मा.सुजाता पालांड े – मा.महापौर साहेब,मा.मंगलाताई कदम, मा.योगेश बहल, मा.धनंजय 
आ हाट यांनी या उपसूचना मांड या, या तनह  उपसूचना ि वकार यात येत आहेत व 
मा.संजय काटे यांनी मांडलेल  उपसूचना ि वकारल  नाह . 
 
यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 
ठराव मांक -  ६२९       वषय मांक - ५ 
दनांक - १०/०२/२०१५       वभाग - मा.आयु त 

 

संदभ :-१) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .कर/मु य/५/का व/४०१/१४  
                  द.१६/१२/२०१४ 
                २) मा. थायी स मती ठराव .१०१९४ दनांक ३०/१२/२०१४ 

 
           सन २०१४-२०१५ ऐवजी “सन २०१५-२०१६” या वषाक रता महानगरपा लका करांच ेदर 

आ ण करे तर बाबींची फ /शु क सोबतच े प  अ व ब माणे नि चत कर यास मा यता देणेची 
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मा.आयु त यांची मागणी असल  तर   सन २०१५-२०१६ या आ थक वषाचे कर व करे तर बाबींच े

दर हे “तसेच सामा य करातील सव सवलत योजना” उदा. माजी सै नक, म हला, अंध अपंग यांना 
सामा य करात मागील वष  जशी सवलत दल  आहे तशी सवलत देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सन २०१४-२०१५ च ेदरा माणे कायम ठेवून कोणतीह  करवाढ न करता मंजूर करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. तसेच जर ऑनलाईन प दतीन े मळकतकर भरला जात असेलतर पुण कर  

भरणा-या मळकतकरधारकास मळकतकर थकबाक  नसलेचा दाखला व मळकतकर उतारा 
ऑनलाईन उपल ध क न देणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  चंचवड शहरातील सव 

वै य कय यवसायीकांसाठ  उदयोग परवाना शु क र  करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेम ये समा व ट ताथवडेगाव कर यात आलेले आहे. परंत ु

ामपंचायत अि त वात असताना या मळकतीची न द ामपंचायतम ये होती या मळकतींना 
हणजे पुव या  वल न झाले या गावांना कर होता हणजे १९९७ चा कर नि चत करणेस 

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.नंदा ताकवणे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 

        वषय मांक - ६ 
दनांक - १०/०२/२०१५       वभाग - मा.आयु त 

 
 संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .लेखा/३/का व/९२५/१४  
            द.२६/१२/२०१४ 
         २) मा. थायी स मती ठराव .१०२४४ दनांक ३०/१२/२०१४ 

 
      पाणीपुरवठा वभागाकडील वशेष योजना नधीमधून र. .१२ कोट  वाहन यवहार 
नधी या लेखा शषावर वग क न शासन नणय .एनयुआर-२०१३/ क.३३८/न व-३३ मं ालय 
मुंबई ४०००३२ दनांक १८/०२/२०१४ अ वये सन २०१३-१४ म ये येणा-या संचलनतुट या ४०% 
र कमेपैक  उवर त र कम पये ६/- कोट  व व वध कार या पासेसपोट ची र. .६/- कोट  
असे एकूण र. .१२,००,००,०००/- (अ र  र. .बारा कोट ) अ ीम व पात अदा करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 
 
मा. ा लांड े- मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देत.े 
 
मा.िजत  ननवरे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो – भाग . ३९ 
जी.जी. कूल मागील ना याची सुधारणा करणे व दु ती काम ठेकेदार म.ेडी.एस.कुलकण  हे 
न वदा मांक १९/२४-२०१३/१४ अ वये कर त आहेत. वषयां कत काम जी.जी. कुल मागील 
ना याची सुधारणा करणे व दु तीची कामे करणे असून सदर कामाची न वदा र कम . 
६३,००,०१४/- इतक  आहे. जी.जी. कूल मागील ना या या महा मा फुलेनगर कडील 
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सी.डी.वक या बाजूने ना याचे काम करणेची आव यकता असलेने ते सदर कामामधून 
करणेकामी सदर कामास आव यक र. . ९३,००,०१४/- पयत सुधा रत मा यतेची आव यकता 
आहे. तर  भाग .३९ जी.जी. कूल मागील ना याची सुधारण करणे ( न. .१९/२४-२०१३/१४) 
कामास न वदा र. .६३,००,०१४/- अ धक र. . ३०,००,०००/- असे एकुण र. .९३,००,०१४/- चे 
सुधा रत खचास मा यता देणेत यावी. 
 
मा.सुजाता पालांड े– मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.धनंजय आ हाट – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो - भाग . ६ 
मोशी येथील डीपी र यावर ेनेज लाईन टाकणेचे काम चालू आहे. अ याप बरेच डीपी र ते 
ता यात आलेले नाह . तापक रनगर, इं लोक कॉलनी, संत ाने वर कॉलनी इतर प रसराम ये 
ेनेजलाईन कामे झालेल  नाह त, तर  वर ल माणे चालू असले या कामातून उपरो त व यांचे 
ेनेज लाईन टाकणेस मा यता देणेत यावी.             

 
मा.सुलभा उबाळे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, पीएमपीएमएल या सग यात 
झरो पॉ टवर नोट स अशी लागल  आहे क , ये ठ नागर कांकडे पॅनकाड नसेलतर आ ह  
तु हाला पास देणार नाह . मी मघाशी या वषयावर मु ाम बोललेले नाह . आज पासेसचा हा 
वषय दला आहे. झरो पॉ टवर नोट सवर नोट स लागल  आहे. यापूव  तु ह  ये ठ 
नागर कांना पास दला आहेत. गेल  १० वष हे पास देताय. मग पॅनकाड कशाला घेतले पाह जे. 
एखा या ये ठ नागर काकडे पॅनकाड नसेलतर तो कुठून देणार? या माणसांनी आधार काड 
न क  यावे. एस.ट . बसचे काड ये ठ नागर कांना पूव पासून आहे, पण यांना तेथे पॅनकाड 
देणे बंधनकारक नाह . अ टेकर साहेब तुम याकडून झरो पॉ टवर सां गतले गेले पाह ज.े नवे 
ये ठ नागर क असतील तर यां याकडे एस.ट .बस चे काड असेलतर या लोकांची अडवणूक 

झाल  नाह  पाह जे. हे जे .१२ कोट  दले आहेत. ते तु हाला अदा केलेले आहेत. ये ठ 
नागर कांची अशी अडवणूक होणार असेलतर आ हाला वचार करावा लागेल. तु ह  नोट सीत 
दले आहे, द.३१/३ पूव  हयातीचा दाखला यावा हे मा य आहे. पॅनकाड दे याची अट र  
करावी अशी वनंती करत.े  
 
मा.नंदा ताकवणे-मा.महापौर साहेब,मा.िजत  ननवरे व मा.धनंजय आ हाट यांनी मांडले या 
दो ह  उपसूचना ि वकार या आहेत.  
 

यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता – 
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ठराव मांक - ६३०       वषय मांक - ६ 
दनांक - १०/०२/२०१५       वभाग - मा.आयु त 

 
संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .लेखा/३/का व/९२५/१४  
          द.२६/१२/२०१४ 
       २) मा. थायी स मती ठराव .१०२४४ दनांक ३०/१२/२०१४ 

 
     पाणीपुरवठा वभागाकडील वशेष योजना नधीमधून र. .१२ कोट  वाहन यवहार 
नधी या लेखा शषावर वग क न शासन नणय .एनयुआर-२०१३/ क.३३८/न व-३३ मं ालय 
मुंबई ४०००३२ दनांक १८/०२/२०१४ अ वये सन २०१३-१४ म ये येणा-या संचलनतुट या ४०% 
र कमेपैक  उवर त र कम पये ६/- कोट  व व वध कार या पासेसपोट ची र. .६/- कोट  
असे एकूण र. .१२,००,००,०००/- (अ र  र. .बारा कोट ) अ ीम व पात अदा करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. तसेच भाग . ३९ जी.जी. कूल मागील ना याची सुधारणा करणे व दु ती 
काम ठेकेदार मे.डी.एस.कुलकण  हे न वदा मांक १९/२४-२०१३/१४ अ वये कर त आहेत. 
वषयां कत काम जी.जी. कुल मागील ना याची सुधारणा करणे व दु तीची कामे करणे असून 
सदर कामाची न वदा र कम . ६३,००,०१४/- इतक  आहे. जी.जी. कूल मागील ना या या 
महा मा फुलेनगर कडील सी.डी.वक या बाजूने ना याचे काम करणेची आव यकता असलेने ते 
सदर कामामधून करणेकामी सदर कामास आव यक र. . ९३,००,०१४/- पयत सुधा रत 
मा यतेची आव यकता आहे. तर  भाग .३९ जी.जी. कूल मागील ना याची सुधारण करणे 
( न. .१९/२४-२०१३/१४) कामास न वदा र. .६३,००,०१४/- अ धक र. . ३०,००,०००/- असे एकुण 
र. .९३,००,०१४/- चे सुधा रत खचास मा यता देणेत येत आहे. तसेच भाग . ६ मोशी 
येथील डीपी र यावर ेनेज लाईन टाकणेचे काम चालू आहे. अ याप बरेच डीपी र ते ता यात 
आलेले नाह . तापक रनगर, इं लोक कॉलनी, संत ाने वर कॉलनी इतर प रसराम ये 
ेनेजलाईन कामे झालेल  नाह त, तर  वर ल माणे चालू असले या कामातून उपरो त व यांचे 
ेनेज लाईन टाकणेस 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.नंदा ताकवणे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
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        वषय मांक - ७ 
दनांक - १०/०२/२०१५       वभाग - मा.आयु त 
 

संदभ :-१) मा.बाळासाहेब तरस, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव. 
      २) मा. थायी स मती ठराव .१०२५५ दनांक ३०/१२/२०१४ 
 
मनपा ह ीलगत असलेले गहु ंजे येथील साईनगरमधील वाघजाई सोसायट , ी हर दशन 

सोसायट  व संकेत वहार येथील भागातील नाग रकांस मनपातफ प याचे पाणीपुरवठा 
कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

 
मा.व नता थोरात – मा.महापौर साहेब, ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 
मा.मंगलाताई कदम- मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ चा वचार माहे मे-२००५ चे सभेत 
करणेत यावा. 
 
मा.सुजाता पालांड े– मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता – 
 
ठराव मांक - ६३१       वषय मांक - ७ 
दनांक - १०/०२/२०१५       वभाग - मा.आयु त 

 
संदभ :-१) मा.बाळासाहेब तरस, मा.सं या गायकवाड यांचा ताव. 
       २) मा. थायी स मती ठराव .१०२५५ दनांक ३०/१२/२०१४ 
 
       वषय मांक ७ चा वचार माहे मे-२०१५ चे सभेत करणेत यावा.  
  
अनुकूल-८१         तकूल- ० 

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

मा.सुजाता पालांड े– मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
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        वषय मांक - ८ 
दनांक - १०/०२/२०१५       वभाग - मा.आयु त 
 

संदभ:- १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .नर व/का व/१०/५९२/२०१३  

             द.०४/०९/२०१३ 

     २) मा.शहर सुधारणा स मती सभा ठ. .४७ द.१८/१२/२०१३ 
     ३) मा.महापा लका सभा ठराव .४५८ द.२०/०१/२०१४ 

       ४) मा.महापा लका सभा ठ. .५१९ द.०५/०७/२०१४ 
        ५) मा.महापा लका सभा ठ. .५३६ द.०५/०८/२०१४ 
        ६) मा.महापा लका सभा ठ. .५५२ द.१९/०८/२०१४  

        ७) मा.महापा लका सभा ठ. .५७९ द.१०/११/२०१४ 
        ८) मा.महापा लका सभा ठ. .५९९ द.२०/११/२०१४ 
        ९) मा.महापा लका सभा ठ. .६१६ द.२३/१२/२०१४ 

 

पंपर  चंचवड मनपा ह ीत चाकण,देहू,आळंद , हंजवाडी, हाळुंग ेमोई, मा ंजी व 
इतर प रसराचा समावेश करणेबाबत शासनास मनपाचे अ भ ाय सादर करणेपूव  सव 
पदा धकार  यांची बैठक द.३०/०८/२०१३ रोजी मा.आयु त यांचे क ात घे यात आल . सदर 
बैठक त मनपा ह यी या उ तरेकडील १४ गावे आ ण मनपा ह ी या पि चमेकडील ६ गावे 
मनपा ह ीत समावेश करणेबाबत स व तर चचा करणेत आल  आ ण सदर ह वाढ चा ताव 
मा.शहर सुधारणा स मती माफत मा.महापा लका सभेपु ढे सादर करणेबाबत चचा झाल  तथा प 
स य:ि थतीत मनपा ह ीला लागून असलेल  गावे मनपा ह ीत समा व ट करणे यो य होईल. 
यानुसार खाल ल नमुद मनपा ह ी या उ तरेकडील आळंद , चंबळी, कु ळी, मोई, 
नघोजे, देहू, व लनगर आ ण मनपा ह ी या पि चमेकडील गहु ंजे, जांबे, मा ंजी, 
हंजवाडी, माण, नेरे, सांगवडे ह  मनपा ह ीला लागून असलेल  एकूण १४ गावे मनपा ह ीत 
समा व ट करणेस मा यता देणेत येत आहे.   
 
मा. ा लांड े– मा.महापौर साहेब, ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते- पंपर  चंचवड 
महानगरपा लका ह ी या पि चमेकडील १) गहु ंजे, २) जांबे, ३) मा ंजी, ४) हंजवडी, ५) 
माण, ६) नेरे, व ७) सांगवडे ह  सात गावे मनपा ह ीत समा व ट करणेस मा यता देणेत 
येत असून वषय .८ म ये नमुद केलेल  अ य गावे वगळणेस मा यता देणेत यावी.    
  
मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन देतो. 
 
मा.सुजाता पालांड े– मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारल  आहे.   
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यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -    

 

ठराव मांक - ६३२      वषय मांक - ८ 
दनांक - १०/०२/२०१५      वभाग - मा.आयु त 
 

संदभ:-१) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .नर व/का व/१०/५९२/२०१३  

            द.०४/०९/२०१३ 

    २) मा.शहर सुधारणा स मती सभा ठ. .४७ द.१८/१२/२०१३ 
    ३) मा.महापा लका सभा ठराव .४५८ द.२०/०१/२०१४ 

       ४) मा.महापा लका सभा ठ. .५१९ द.०५/०७/२०१४ 
        ५) मा.महापा लका सभा ठ. .५३६ द.०५/०८/२०१४ 
        ६) मा.महापा लका सभा ठ. .५५२ द.१९/०८/२०१४  

        ७) मा.महापा लका सभा ठ. .५७९ द.१०/११/२०१४ 
        ८) मा.महापा लका सभा ठ. .५९९ द.२०/११/२०१४ 
        ९) मा.महापा लका सभा ठ. .६१६ द.२३/१२/२०१४ 
 

        पंपर  चंचवड मनपा ह ीत चाकण,देहू,आळंद , हंजवाडी, हाळुंग ेमोई, मा ंजी व 
इतर प रसराचा समावेश करणेबाबत शासनास मनपाचे अ भ ाय सादर करणेपूव  सव 
पदा धकार  यांची बैठक द.३०/०८/२०१३ रोजी मा.आयु त यांचे क ात घे यात आल . सदर 
बैठक त मनपा ह यी या उ तरेकडील १४ गावे आ ण मनपा ह ी या पि चमेकडील ६ गावे 
मनपा ह ीत समावेश करणेबाबत स व तर चचा करणेत आल  आ ण सदर ह वाढ चा ताव 
मा.शहर सुधारणा स मती माफत मा.महापा लका सभेपु ढे सादर करणेबाबत चचा झाल  तथा प 
स य:ि थतीत मनपा ह ीला लागून असलेल  गावे मनपा ह ीत समा व ट करणे यो य होईल. 
यानुसार खाल ल नमुद मनपा ह ी या उ तरेकडील आळंद , चंबळी, कु ळी, मोई, 
नघोजे, देहू, व लनगर आ ण मनपा ह ी या पि चमेकडील गहु ंज,ेजांबे, मा ंजी, 
हंजवाडी, माण, नेरे, सांगवडे ह  मनपा ह ीला लागून असलेल  एकूण १४ गावे मनपा ह ीत 
समा व ट करणचेी मा.आयु त यांची मागणी असल तर  पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
ह ी या पि चमेकडील १) गहु ंजे, २) जांब,े ३) मा ंजी, ४) हंजवडी, ५) माण, ६) नेरे, व 
७) सांगवडे ह  सात गावे मनपा ह ीत समा व ट करणेस मा यता देणेत येत असून वषय 
.८ म ये नमुद केलेल  अ य गावे वगळणेस 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.सुजाता पालांड े– मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
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        वषय मांक - ९ 
दनांक - १०/०२/२०१५        वभाग - मा.आयु त 
 

संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  . नर व/का व/१०/५९८/२०१३  

           द.०७/१०/२०१३ 

      २) मा.शहर सुधारणा स मती सभा ठ. .४८ द.१८/१२/२०१३ 
      ३) मा.महापा लका सभा ठराव .४५९ द.२०/०१/२०१४ 

         ४) मा.महापा लका सभा ठ. .५२० द.०५/०७/२०१४ 
          ५) मा.महापा लका सभा ठ. .५३७ द.०५/०८/२०१४ 
        ६) मा.महापा लका सभा ठ. .५५३ द.१९/०८/२०१४ 

           ७) मा.महापा लका सभा ठ. .५८० द.१०/११/२०१४ 
              ८) मा.महापा लका सभा ठ. .६०० द.२०/११/२०१४ 
              ९) मा.महापा लका सभा ठ. .६१७ द.२३/१२/२०१४ 

 

 पंपर  चंचवड मनपा ह ी या उ तरेकडील आ ण मनपा ह ीला लागून असलेल  ७ गावे 
आ ण मनपा ह ी या प चीमेकडील ७ गांवे अशी एकूण १४ गावे मनपा ह ीत समा व ट 
करणेबाबत ताव मा यतेकामी पुढ ल माणे आहे. मनपा ह ीत समा व ट करावयाचे गांव-े 
मनपा ह ी या उ तरे कडील ७ गावे- आळंद , चंबळी, कु ळी, मोई, नघोजे, देहू, व लनगर. 
मनपा ह ी या प चीमे कडील ७ गांवे- हंजवडी, जांबे, माण, मा ंजी, नेरे, गहु ंज,े सांगवडे 
वर ल माणे ताव प  .नर व/का व/१०/५९२/२०१३ दनांक ४/९/२०१३ अ वये मा.शहर 
सुधारणा स मतीमाफत मा.महापा लका सभेपु ढे सादर केलेला आहे. तुत वषयी मा.आमदार 
ी. दल प मो हते यांनी द.१०/०९/२०१३ या प ाने खेड तालु यातील आळंद , चाकण, मोई, 

कु ळी, नघोज,े चंबळी, केळगांव, सालु ं ,े महाळुंग,े खराबवाडी, नाणेकरवाडी, मेदनकरवाडी, 
कडाचीवाडी या गावांचा पंपर  चंचवड महानगरपा लका ह ीत समावेश होणेबाबत वरोध केला 
अस याचे आ ण सदर गांवे मनपा ह ीत समावेश क  नये असे नमूद केले असून यासोबत 
ामपंचायती या ठरावाची त जोडल  आहे. तुत वषय मा.महापा लका सभेपु ढे सादर केलेला 

अस याने या वषयासोबत मा.आमदार ी. दल प मो हते यांचे प  व यासोबतचे  सहप े  
मा.महापा लका सभेपु ढे सादर करणेत येत आहेत.  

 

मा. ा लांड े– मा.महापौर साहेब, ठरावाला अनुमोदन आहे. 
मा.तानाजी खाड े- मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ द तर  दाखल करणेत यावा अशी 
सूचना मांडतो. 
 
मा.राज  काटे - मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
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ठराव मांक - ६३३       वषय मांक - ९ 
दनांक - १०/०२/२०१५       वभाग - मा.आयु त 
 

संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  . नर व/का व/१०/५९८/२०१३  

           द.०७/१०/२०१३ 

      २) मा.शहर सुधारणा स मती सभा ठ. .४८ द.१८/१२/२०१३ 
      ३) मा.महापा लका सभा ठराव .४५९ द.२०/०१/२०१४ 

        ४) मा.महापा लका सभा ठ. .५२० द.०५/०७/२०१४ 
         ५) मा.महापा लका सभा ठ. .५३७ द.०५/०८/२०१४ 
       ६) मा.महापा लका सभा ठ. .५५३ द.१९/०८/२०१४ 

          ७) मा.महापा लका सभा ठ. .५८० द.१०/११/२०१४ 
             ८) मा.महापा लका सभा ठ. .६०० द.२०/११/२०१४ 
             ९) मा.महापा लका सभा ठ. .६१७ द.२३/१२/२०१४ 

 

वषय मांक ९ द तर  दाखल करणेत येत आहे. 
अनुकूल-८१      तकूल- ० 

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

मा.सुजाता पालांड े– मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 

        वषय मांक - १० 
दनांक - १०/०२/२०१५      वभाग - मा.आयु त 
 
 

संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . भूिज/६/का व/३६५/२०१४        
   द.६/१२/२०१४ 

  २) मा.महापा लका सभा ठ. .६२१ द.२३/१२/२०१४ 
 

म.न.पा.चे यशवंतराव च हाण मृती णालय येथ े ना नफा ना तोटा या त वावर 
मेडीकल टोअर सु  करणेस परवानगी मळणेबाबत प.ं च.ंम.न.पा.कमचार  महासंघाची मागणी 
आहे.सदर मेडीकल टोअरमधून म.न.पा.तील अ धकार ,कमचार  व सेवा नवृ  त कमचार  यांना 
यो य व रा त दरात औषधे उपल ध होणार आहे.सदर बाब म.न.पा.चे कमचार  वगासाठ  
क याणकार  आहे. यामुळे महारा  महानगरपा लका अ ध नयमाचे कलम ६६(१८), ७९(क) व 
७९ (ड) चे अनुषंगाने व थायी ठराव .७५७१ द.५/८/१४ नुसार प.ं च.ंम.न.पा. कमचार  
महासंघास म.न.पा.चे यशवंतराव च हाण मृती णालय येथे मेडीकल टोअरसाठ  ५ (पाच) 
वष भाडेकराराने व नगररचना वभाग ठर वल या भाडेदराने न वदा न माग वता थेट 
प दतीने जागा उपल ध क न देणेबाबत. 



77 
 

म.न.पा.चे यशवंतराव च हाण मृती णालय येथे मेडीकल टोअर सु  करणेस 
परवानगी मळणेबाबत प.ं च.ंमनपा कमचार  महासंघाची मागणी आहे.सदरची संघटना 
म.न.पा.कडील एकमेव शासन मा यता ा त संघटना आहे. कमचार  महासंघ नयोिजत मे डकल 
टोअरमधून म.न.पा.चे अ धकार  व कमचार  तसेच सेवा नवृ त म.न.पा.कमचार  यांना ना 

नफा ना तोटा या त वावर औषधे उपल ध क न देणार आहे. याचा फायदा म.न.पा.कमचार  
व यांचे कुटंु बयांना होणार आहे. सदरची बाब म.न.पा.चे कमचार  वगासाठ  क याणकार  आहे. 
यामुळे महारा  महानगरपा लका अ ध नयम कलम ६६ (१८) नुसार महापा लकेस वे छा 
नणयानुसार महापा लका कमचा-यां या कंवा यां या वगा या क याणासाठ  अ य कोण याह  
उपाययोजना करणेबाबत तरतूद आहे. 

मा.नगरसद या पार त मा. थायी स मती ठराव .७५७१ द.५/८/२०१४ अ वये 
यशवंतराव च हाण मृती णालय येथे मेडीकल टोअरसाठ  प.ं च.ंकमचार  महासंघास ५ वष 
कालावधीसाठ  भाडेकराराने जागा देणेबाबत ठराव मंजूर आहे. प.ं च.ंम.न.पा.कमचार  महासंघाने 
कमचा-यां या व वध सम यांचे नराकरण करणेकामी मा.आयु त यांचे दालनाम ये द.२४ 
डसे.२०१२ रोजी आयोजीत केले या बैठक म ये कमचार  महासंघास तुत मे डकल 
टोअरसाठ  यशवंतराव च हाण मृती णालयम ये जागा उपल ध क न देणेचे मा य 

करणेत आले आहे. 
उपरो त बाबींचा वचार करता म.न.पा.चे यशवंतराव च हाण मृती णालय येथ ेना 

नफा ना तोटा या त वावर मेडीकल टोअर सु  करणेबाबतची बाब म.न.पा.चे कमचार  
वगासाठ  क याणकार  आहे. यामुळे महारा  अ ध.कलम ६६ (१८) चे अनुषंगाने तसेच कलम 
७९(क) व ७९(ड) व मा. थायी स मती ठराव .७५७१ द.५/८/२०१४ नुसार प.ं च.ंम.न.पा. 
कमचार  महासंघास म.न.पा.चे यशवंतराव च हाण मृती णालय येथे मे डकल टोअरसाठ  
५ (पाच) वष भाडेकराराने नगररचना ठर वल या भाडेदराने न वदा न माग वता थेट प दतीने 
जागा उपल ध क न देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 
मा. ा लांड े– मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 
मा.मंगलाताई कदम-मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,या वषयाचा आयु त साहेबांनी खुलासा 
करावा. या वषयाची स व तर मा हती यावी. या वषयाला आमचा वरोध नाह . या 
लोकां या या- या अट  आहेत. यांना पूव  परवानगी दल  होती. यांनी फन चर सगळे केले 
आहे. सग या गो ट  आहेत मग हा वषय आम याकडे पु हा कशाला आला आहे? कमचा-
यांसाठ ,            नागर कांसाठ  या काह  योजना आहेत याला आमचा वरोध असणार 
नाह . पण हे तु हाला करता येणार आहे का? याची जबाबदार  आमची असणार नाह . सव 
जबाबदार  तुमची असणार आहे.  
 
मा.महापा लका आयु त - मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, सवसाधारणपणे महापा लकेची 
कोणतीह  मळकत ११ म ह यां या बे ससवर दे यासाठ  ता पुर या व पात देऊ शकतो. परंतु 
३०/४० वषासाठ  दे यासाठ  टडर काढावे लागते या माणे आपण पुढे जायला पाह जे असे माझे 
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मत आहे. या ठकाणी महापा लकेचा कमचार  वग अस यामुळे यां यासाठ  क याणकार  
योजनांसाठ  महारा  अ ध नयमाचा कलम ६६ (१८) म ये मनपा या कमचा-यां या 
क याणासाठ  आप याला योजना आखता येत.े या योजनखेाल  ह  योजना घेतल  आहे. यात 
जो शॉप देऊ केला आहे. रेडीरेकनर धोरणा माणे नगररचना यांनी ठर व या माणे देतोय.  या 
दूकानातून जे मेडी स स आपण कमचा-यांना देणार आहोत ते ना नफा ना तोटा या बे ससवर 
यायचे ठरवले आहे. मा.सभागृ ह हा ठराव मंजूर करत असेल तर ती वा य े यात टाकल  तर 

आपण इ युअर होऊ क , कमचा-यां या क याणासाठ  ह  योजना केलेल  आहे. 
अ ध नयमा या कलम ६६ चा आधार घेतला आहे. माझा तसा ताव नाह . नो लॉस नो 
ॉफ ट या बे ससवर दे याचे ठरवले आहे. नो लॉस नो ॉ फट या बे ससवर ह  सं था कंवा 

दूकान कमचा-यांसाठ  यावे अशी अपे ा आहे. 
 
मा.मंगलाताई कदम-मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब, सवानाच ना नफा ना तोटा त वावर 
ते देणार आहेत.  
 
मा.उ हास शे ी – मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब, ह  योजना चांगल  आहे यात दुमत 
नाह . परंतू यात एकंदरत ब-याचशा गो ट  झाले या हो या. आयु तांमाफत हा वषय आला 
असला तर  भ व यात याची काय शा वती आहे फ त कमचा-यांसाठ च का, मग बाक  
नागर कांचा यात काय दोष आहे, या मागचा हेतू काय आहे? एखादा ताव मनपा या 
मा यमातून गेलाह  नाह . नाव नाह . ते ना नफा ना तोटा या मा यमातनू औषधे पुरवणार 
आहेत. शहरात मेडीकल टोअर कंवा औषध याब ल आज सवाना मा हत आहे,मेडीकल 
टोअरम ये काय चालत?े हॉि पटलम ये काय चालत?े हॉि पटलम ये कोणी ण ऍड मट 

असेल तर एवढे बाँडींग असते क , अमुक-अमुक मेडीकलमधून औषध आणा असे सांगतात. 
मेडीकल टोअर कोणाला चालवायला यायचा आहे. याचंी ते चालवायची पा ता आहे का 
यासाठ  वॉ लफ केशन कंवा ए युकेशन लागते,ते या याकडे आहे का? उ या रोटर  
लबसार यांनी कोणी हटल,े आ हाला महापा लका चालवायला या. तर ना नफा ना तोटा 

या त वावर असे होऊ शकते का? मला आठवत,े काह  वषापूव  जकात नाका चालवायला 
दे यासाठ  मागणी केल  होती. असे बरेच एनजीओ शहरात असतील. यामागील उ ेश चांगलाह  
सु ा असू शकतो. मग कमचा-यां माणे गोरगर ब नागर कांनासु ा मेडीकल टोअरमधील औषधे 
दल त तर ते फाय याचचे आहे. हाटचे टँड पाच/सहा हजारांना असेलतर तो माकटम ये 
चाळीस हजारांना मळतो. मेडीकलम ये प नास पयांना मळणार  औषधाची बाटल  दोनशे 
पयांना मळते याचा सु ा वचार करायला पाह ज.े पण हे कतपत श य आहे. फ त कमचा-

यांपुरता वचार नाह  ठेवला पाह ज.े शहरात २० लाख लोक आहेत. वायसीएमम ये येणा-यांचा 
ल ढा खूप मोठा आहे. आज आम या मा यमातून बील माफ कर यासाठ  नागर क मदत 
मागतात. माझा वतःचा अनुभव आहे. वायसीएमम ये तथे कशा प तीने ठरा वक लोकांना 
मेडीकल टोअरमधून औषधे मळतात. आम यासार या नगरसेवकांनी फोस के यावर 
आतमधून टोअरमधून औषधे पुर वल  जातात. मग हे यो य आहे का. आमचे दुमत नाह . 
कंवा कमचार  आम या संबं धत आहे हणून आ ह  यां याब ल सॉ टकॉनर यावा इतपत 
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सु ा आ हाला अ धकार नाह त. तु ह  महापा लके या मा यमातून ब-याचशा गो ट  देता. मग 
तु ह  देणार का याचा खुलासा तु हाला करावा लागणार आहे. याचसंदभातून भ व यात 
तुम याकडे ब-याचशा गो ट  येऊ शकतील. यां यावर ५ वषानी कं ोल राहणार नाह . अशा 
गो ट  तुम याकडे येऊन ठराव क न सग या गो ट  करतात. पण ॅ ट कलम ये याचे 
इि लमटेशन होते का. आ ह   सभाग-ृहात बोलणार, यावर चचा करणार, तु ह  ऐकणार, 
ठराव मंजूर होणार. कालांतराने यावर कोणाचे कं ोल राह ल. मग आ ह  यावर भांडत बसायचे 
का? येक गो ट साठ  तुम याकडे यायचे का.  
 
मा.सुलभा ऊबाळे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,हा वषय सरळ जर वाचला. कोणी 
आ हाला सां गतले नाह , वषय पास कर यासाठ  बोला. यात मला काह  वावगे दसत नाह . 
मह वाचे हणजे वायसीएममधून बहु तेक वेळा बाहे न औषधे आण यासाठ  च या द या 
जातात. दहा ते बारा ट के औषधे उपल ध असतात. ऑपरेशनसाठ  तर काह च नसत.े 
आजूबाजूला मेडीकलची दुकाने आहेत. यांचे साटेलोटे आहे असा आरोप बरेच वेळा झाला आहे. 
हे उघड गु पत आहे. कोणकोणा या पाठ मागे आहे. कोण कोणाला यवसाय करायला लावतोय. 
नि चतपणे असे तर नाह  ना, आतम ये सेटलमट झाल तर या यावर खच नाह , नाव नाह , 
त डी करत आहेत का. जसे मा.उ हास शे ी आ ता हणारे. यां यावर कोणाचे कं ोल आहे? 
बी अलकेअर भा याने दले आहे. तथे डॉ.क नोज यांची मोनोपॉल  आहे. ते हणतील त.े 
याच माणे यां यावर कं ोल ठेवू शकणार असू तर नि चतपणे कमचा-यांबरोबर इतर 
नागर कांना सु ा सु वधा देणार आहेत. नगररचना वभागाने ठर वले या दरा माणे ते घेणार 
आहेत. हणजे यांनी फुकट मा गतलेले नाह . कमचार  महासंघ आपला आहे हण यापे ा 
एक चांगला उप म आहे. आप या कती मळकती धूळ खात पडले या आहेत. कोणाचे काय 
चालले आहे कोणाचे ल  नाह . जर ते मागणी करतात तर आपले काह  नुकसान होत नाह. 
मग या वषयाला वरोध का होतो आहे? ५ वषासाठ  आहे. तु ह  हणाल या प लकडे होणार 
नाह . डायरे ट टँडींगला ए सटे ड करायचा अ धकार राहणार नाह . पु हा मा.महासभेपुढे 
वषय येईल. कंवा तु हाला तो ेक कर याचा अ धकार राह ल जर जा त पैसे घेतले असे क  
शकता. पण करायला हरकत नाह . या ए रयाचे ज े दर आहेत या माणे आप याला भाडे 
मळणार आहे. गोरगर बांची सु ा सेवा होणार आहे. बरेचसे मेडीकल कोसस झालेले मुले 
आहेत. त े वतः खच क न या कंप यांची औषधे घेतात व मेडीकल टोअर उघडायचा पास 
मळत नाह  हणून क सेशनम ये औषधे णांना पुरवतात. आम याकडे न दणी केलेल  आहे. 
ये ठ नागर क संघ यांना यांनी सरळ सरळ सां गतले आहे, बी.पी कंवा शुगर या गो या 

मेडीकल टोअरम ये शंभर पयाला मळणार  गोळी आम याकडे .७५/- ला मळेल. तु ह  
आम याकडे न दणी करा. जो मािजन आहे तो डायरे ट व पात नागर कांपयत फाय या या 
व पात येत असेल तर करायला काह  हरकत नाह . वायसीएमम ये लो कॅटेगर  कंवा मडल 
लासमधील लोक उपचारासाठ  येतात. यांचा कुठेतर  फायदा होईल. माझी आप याला वनंती 

आहे, आपण काह  अट शत  टाकून हा ठराव मंजूर करावा.  
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मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, आमचा वरोध नाह . आ ह  
मा.आयु त साहेबांना प ह यांदाच सां गतले होते, फ त कमचार  महासंघाचीसु ा दशाभूल यात 
होता कामा नय.े यात सरळ सरळ खाल  ल हलेले आहे. ६६ (१८) चा कलम साहेबांनी 
सां गतला. यात काह  करायचे असेल तर इतके ढकलून देता. ह  आमची मंडळी आहेत. 
आ हाला काह  हरकत नाह . कमचार  असेल, अ धकार  असेल, यां या कुटंू बयांना देखील 
सग यांना कमी रेटम ये औषधांचा पुरवठा करणार आहेत. मनपातील सग या नागर कांना 
देणार आहेत. परंतू इथून पु ढे गे यानंतर यांची कुठे आडकाठ  होऊ नये हणून न वचारला 
होता. ते तु हाला करता आल े पाह ज.े हणून तु हाला हटले. तु ह  नाह  हणू नका. 
कमचार  महासंघाचा आम याब ल गैरसमज कशाला हायला पाह ज.े आमचे काह  हणणे 
नाह . तु ह  सग या जबाबदा-या या. यात उ नीस बीस झालेतर ती देखरेख करायची 
जबाबदार  शासनाची, आयु तांची राह ल. आमचा या ठरावाला वरोध नाह . सग या कमचार  
संघटना आप या आहेत. यांनी सां गतले, कमचार  महासंघाने याम ये पाच ते सहा लाख 
इतक  गु ंतवणूक केल  आहे. फन चर क न ठेवले आहे. यांना मंजूर  दल  पाह जे.        
यांना आज लायसन मळत नाह . मग तु ह  देऊ शकणार आहात का? आ ह  परत मंजूर  
देणार परत ती फाईल तुम याकडे ये यासाठ  धडपडणार याचा खुलासा करावा. तु ह  सगळे 
क न याचे कं ोल शासनाकड,े वै यक य वभागाकडे या. उ या काह  घडले तर ह  सगळी 
जबाबदार  तुमची, शासनाची असणार आहे सभागृ हाची नाह. सभागृ ह यात सहानुभूतीपूवक, 
आमची कमचार  संघटना चांगले काम करणार आहे. आमचा वरोध नाह . आमचे यां याशी 
बोलणे झालेले आहे. परत अजून ६ म हने हा वषय अडकून पडू नये हे सगळे गृ हत ध न हा 
वषय मंजूर करावा.  

 
मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सदरचा वषय येत असताना 
मा.सुलभाताई ऊबाळे यांनी उ लेख केला. परंतु यात प ट हटले आहे, मनपाचे कमचार  
आजी माजी कमचार  हटले आहे,सवासाठ  सु वधा उपल ध नाह . इतर लोकांना बझनेस 
करतील, एमआरपी माणे रेट असेल तो लावतील. कलम ६६ (१८) पळवाटा घेतले या आहेत. 
कोण याह  कारची न वदा काढत नाह . कोण याह  कारची पधा करत नाह . हे करत 
असताना थेट प तीने आपण देतोय. थेट प तीने देत असताना ख-या अथाने यवसाय 
करायला परवानगी देतोय. मा.उ हास शे ी यांनी उ लेख केला होता. रोटर  लब यांनी मागे 
अशीच मागणी केल  होती. जगभर स ी करणार  चॅर ट  करणार  सं था आहे. वतःचे पैसे 
घालतात. कोणताह  मोबदला घेत नाह त. आपण यांना बना न वदा देऊ शकत नाह  असे 
यांना सां गतले होत.े आयु त साहेबांनी ११ म ह यांसाठ  पर मशन दल  होती. हणून यांनी 
फन चर केले. याचा मा.मंगलाताई कदम यांनी उ लेख केला आहे. कमान ५ वषा या कराराची 
अनुमती पाह ज.े यांना लायसन मळत नाह . आयु तांनी आप या अ धकारात दले आहे. 
परंतू जर या जनरल मेडीसीनम ये इतर मेडीसीन शॉपपे ा पंपर  चंचवड पा लका 
प रसरातील इतर शॉपस या तुलनेने एकदम कमी रेटम ये औषधे मळाल  पाह जेत. यांना 
ॉफ ट असावा. परंतू ट यांनुसार इतर तुलनेने ॉफ ट कमी असले पाह ज.े इतर नागर कांना 

सु ा याचा फायदा हावा. यात भू म आ ण िजंदगीकडे रेफर केले. आयु त साहेबांकडे ताव 
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गेला. यात वै यक य वभागाला अिजबात वचारलेले दसत नाह . यां याकडे फाईल रेफर 
झाल  नाह . िजथे मेडीसीन आहे तथे ए सपायर  डेट आल . चुक चे मेडीसीन आले, तथे 
ग लत झालेतर याला कोण जबाबदार असणार आहे. ते बा डींग क न यावे लागणार आहे. 
याने कोणी डीफाम/बीफाम केले असेल याला लायसन मळणार आहे. लायसन महासंघा या 
कंवा महापा लके या नावाने मळणार नाह . हणून मा.मंगलाता नी उ लेख केला आहे. या 
गो ट  बारकाईने जबाबदार ने पहा. जागा कोणालातर  यायचीच आहे यात दुमत नाह . पण 
देताना यात या अट  अस या पाह जेत. संबं धत मेडीसीन ड युटर जो कोणी असेल याची 
जबाबदार  असणार आहे. महापा लकेची जबाबदार  असणार नाह  हे प ट नमूद केले आहे. 
जागा भा याने दे याएवढ च आपल  जबाबदार  असल  पाह ज.े यात शासन व सभागृ ह सु ा 
ॉ लेमम ये येऊ नये. कायदेशीर र या तशा कारची ऍ ीमट असल  पाह ज.े एमओयू तसा 

असला पाह जे. वै यक य वभागाकडून अ भ ाय या. उ या भू म िजंदगी वभागाकडून मंजूर  
घेतल , वै यक य वभागाचा यात काह  भाग नाह  असे न होता यांचा क सन सु ा घेणे 
गरजेचे आहे. सवलती या संदभात इतर नागर कांना सु ा बाहेर या तुलनेत २/४ ट के फायदा 
हावा. नगररचना वभाग भूईभाडे ठरवणार कंवा भू म आ ण िजंदगी वभाग ठरवेल. हे भाडे 
इतके चंड असत.े हे भाडे कुठे भरणार? यांनी बझनेस करावा व लोकांची सेवा सु ा करावी. 
या अट वर यांना यावे अशी वनंती करतो. 
 
मा.सुलभाताई ऊबाळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, मा.योगेशजी बहल हणाले फ त 
मनपा कमचा-यांना ह  सु वधा देणार आहोत. मा.मंगलाताई कदम हणा या नागर कांना सु ा 
ह  सु वधा देणार आहोत. सवादेखत दोघांची वेगवेगळी व त ये आलेल  आहेत. जर इतर 
लोकांनाह  या मािजनल रेटम ये देत असतील तर काह  हरकत नाह . कुठे दुखतेय तेच मला 
कळत नाह . वषय करायचे आहे पण गोडीत ढोससु ा मळाला आहे. न क  काय ॉ लेम आहे 
कळत नाह . मा.आयु त साहेब, यापूव  देखील अशा कारची कामे झाल  आहेत. चांग या 
गो ट साठ  होते आहे. करायचेच आहे. आपलेच कमचार  आहेत. सवाना ट कोणात ठेवून 
तु ह  करत आहात. आयु त साहेब, तु ह  इथे कायम राहणार नाह  यामुळे लगल 
डपाटमटला फाईल पाठवा. सग या गो ट  तपासूनच करा. अपे त गो ट च करा. क च नये 
अशा कारचे सगळे होत असेल तर मला कळत नाह  न क  यातून काय सा य करायच े
आहे?        
 
मा.योगेश बहल-मा.महापौर साहेब,वा त वक पाहता बोल याची आव यकता न हती. पण 
सुलभाता ना का मोह आवरत नाह  मला कळत नाह . या सभागृ हात जे नणय होतात, यात 
यावेळी शासन चुकले आहे, ते हा शासनाला झोडप याआधी स ताधा-यांना आधी झोडपले 

जात.े हेच पु ढे बसलेले मा यवर ते करतात. हणून या गो ट चा खुलासा केला. उ या 
आम यावर बोट यायला नको. हेच आज यांची बाजू खूप ेमाने घेत आहेत उ या हेच 
हणतील, स ताधार  तु ह  होता. तु ह  काय केले. अशा वेळेला यामुळे मला महासभेत 

बोलावे लागते आहे. हणून नणय घेत असताना आ ह  आमची भू मका प ट केल  आहे. 
आ ह  या वषयाला वरोध केलेला नाह . मा.मंगलाताई यांनी काय बोलले, मा.योगेश बहल हे 
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काय बोलले यापे ा अजडा नीट वाचा. यात काय ल हले आहे. कमचा-यांसाठ  असे प ट 
हटले आहे. सव नागरकांसाठ  असे नाह . हणून इतर नागर कांना याची सवलत देत 

असताना दुस-या या तुलनेने नागर कांनासु ा सवलती या दरात मळावे अशी माझी उपसूचना 
आहे. मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो - ना नफा ना तोटा या त वावर मनपा कमचा-यांना 
या कारे औषधे उपल ध क न दे यात येणार आहेत याच माणे मनपा प रसरातील 

नाग रकांना देखील इतर सवसामा य मे डकल या दुकानातून मळणा-या औषधां या कमंतीत 
५%  सुट देऊन औषधे उपल ध क न दे यात यावीत हणजेच इतर बाजारपेठेतील जनरल 
मे ड सन व े यापे ा ५% कमी दराने वक याचे अट वर मा यता देणेत येत आहे तसेच सव 
अट  शत , महासंघा या जबाबदा-या, वैदयक य वभागाची मा यता, कायदा वभागाचे अ भ ाय 
आद  गो ट ंची समायोजन क न रतसर करारनामा मा.आयु त यांनी क न घे या या अट वर 
मा यता देणेत यावी.               
 
मा.श ु न काटे – मा.महापौर साहेब, उपसुचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.सुजाता पालांड े– मा.महापौर साहेब,उपसूचना ि वकारल  आहे.  
 
यानंतर उपसूचनेस हत ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 
ठराव मांक - ६३४       वषय मांक - १० 
दनांक - १०/०२/२०१५       वभाग - मा.आयु त 
 

संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . भूिज/६/का व/३६५/२०१४        
         द.६/१२/२०१४ 

          २) मा.महापा लका सभा ठ. .६२१ द.२३/१२/२०१४ 
 

म.न.पा.चे यशवंतराव च हाण मृती णालय येथ े ना नफा ना तोटा या त वावर 
मेडीकल टोअर सु  करणेस परवानगी मळणेबाबत प.ं च.ंम.न.पा.कमचार  महासंघाची मागणी 
आहे. सदर मेडीकल टोअरमधून म.न.पा.तील अ धकार ,कमचार  व सेवा नवृ  त कमचार  
यांना यो य व रा त दरात औषधे उपल ध होणार आहे.सदर बाब म.न.पा.चे कमचार  वगासाठ  
क याणकार  आहे. यामुळे महारा  महानगरपा लका अ ध नयमाचे कलम ६६(१८), ७९(क) व 
७९ (ड) चे अनुषंगाने व थायी ठराव .७५७१ द.५/८/१४ नुसार प.ं च.ंम.न.पा. कमचार  
महासंघास म.न.पा.चे यशवंतराव च हाण मृती णालय येथे मेडीकल टोअरसाठ  ५ (पाच) 
वष भाडेकराराने व नगररचना वभाग ठर वल या भाडेदराने न वदा न माग वता थेट 
प दतीने जागा उपल ध क न देणेबाबत. 

म.न.पा.चे यशवंतराव च हाण मृती णालय येथे मेडीकल टोअर सु  करणेस 
परवानगी मळणेबाबत प.ं च.ंमनपा कमचार  महासंघाची मागणी आहे.सदरची संघटना 
म.न.पा.कडील एकमेव शासन मा यता ा त संघटना आहे.  



83 
 
कमचार  महासंघ नयोिजत मे डकल टोअरमधून म.न.पा.चे अ धकार  व कमचार  तसेच 
सेवा नवृ त म.न.पा.कमचार  यांना ना नफा ना तोटा या त वावर औषधे उपल ध क न देणार 
आहे. याचा फायदा म.न.पा.कमचार  व यांचे कुटंु बयांना होणार आहे. सदरची बाब म.न.पा.चे 
कमचार  वगासाठ  क याणकार  आहे. यामुळे महारा  महानगरपा लका अ ध नयम कलम ६६ 
(१८) नुसार महापा लकेस वे छा नणयानुसार महापा लका कमचा-यां या कंवा यां या 
वगा या क याणासाठ  अ य कोण याह  उपाययोजना करणेबाबत तरतूद आहे. 

मा.नगरसद या पार त मा. थायी स मती ठराव .७५७१ द.५/८/२०१४ अ वये 
यशवंतराव च हाण मृती णालय येथे मेडीकल टोअरसाठ  प.ं च.ंकमचार  महासंघास ५ वष 
कालावधीसाठ  भाडेकराराने जागा देणेबाबत ठराव मंजूर आहे. प.ं च.ंम.न.पा.कमचार  महासंघाने 
कमचा-यां या व वध सम यांचे नराकरण करणेकामी मा.आयु त यांचे दालनाम ये द.२४ 
डसे.२०१२ रोजी आयोजीत केले या बैठक म ये कमचार  महासंघास तुत मे डकल 
टोअरसाठ  यशवंतराव च हाण मृती णालयम ये जागा उपल ध क न देणेचे मा य 

करणेत आले आहे. 
उपरो त बाबींचा वचार करता म.न.पा.चे यशवंतराव च हाण मृती णालय येथ ेना 

नफा ना तोटा या त वावर मेडीकल टोअर सु  करणेबाबतची बाब म.न.पा.चे कमचार  
वगासाठ  क याणकार  आहे. यामुळे महारा  अ ध.कलम ६६ (१८) चे अनुषंगाने तसेच कलम 
७९ (क) व ७९ (ड) व मा. थायी स मती ठराव .७५७१ द.५/८/२०१४ नुसार प.ं च.ंम.न.पा. 
कमचार  महासंघास म.न.पा.चे यशवंतराव च हाण मृती णालय येथे मे डकल टोअरसाठ  
५ (पाच) वष भाडेकराराने नगररचना ठर वल या भाडेदराने न वदा न माग वता थेट प दतीने 
जागा उपल ध क न देणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच ना नफा ना तोटा या त वावर 
मनपा कमचा-यांना या कारे औषधे उपल ध क न दे यात येणार आहेत याच माणे 
मनपा प रसरातील नाग रकांना देखील इतर सवसामा य मे डकल या दुकानातून मळणा-या 
औषधां या कमंतीत ५%  सुट देऊन औषधे उपल ध क न दे यात यावीत हणजेच इतर 
बाजारपेठेतील जनरल मे ड सन व े यापे ा ५% कमी दराने वक याचे अट वर मा यता देणेत 
येत आहे तसेच सव अट  शत , महासंघा या जबाबदा-या, वैदयक य वभागाची मा यता, 
कायदा वभागाचे अ भ ाय आद  गो ट ंची समायोजन क न रतसर करारनामा मा.आयु त 
यांनी क न घे या या अट वर 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.नंदा ताकवणे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 
 
 



84 
 

        वषय मांक - ११ 
दनांक - १०/०२/२०१५       वभाग - मा.आयु त 

 
       संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .पअक/२/का व/५९८/२०१४  
                 दनांक ११/१२/२०१४  
  

 क शासनाचे पयावरण आ ण वन मं ालय यांचा लॅि टक कचरा ( यव थापन आ ण 
हाताळणी) नयम २०११ चे नयम २० नुसार करकोळ यवसा यकाने कोणतीह  कॅर बॅग 
ाहकाला वनामु य उपल ध क न देऊ नये, लॅि टक कॅर बॅ जचा पुनवापर व लॅि टक 

कचरा न मती कमी होणे या ट ने ाहकांना कॅर बॅ ज दे याक रता यवसा यकाने 
आकारावयाचे कमान दर नि चत कर याचे अ धकार सबंं धत महापा लकांना दे यात आले 
आहेत. तसेच पयावरण वभाग, महारा  शासन यांचा महारा  लॅि टक पशवी (उ पादन व 
वापर) नयम २००६ नुसार या लॅि टक पश या मुळ लॅि टकपासून अथवा पुनच त 
लॅि टक पासून तयार करणेत आ या असून यांची जाडी ५० माय ॉनपे ा कमी व 
आकारमान ८ इंच x १२ इंच यापे ा कमी असू नयेत. महारा  दुषण नयमन मंडळ यांचे 
प रप कानुसार महारा  लॅि टक पशवी (उ पादन व वापर) नयम २००६ नुसार महारा  
रा याम ये या लॅि टक पश यांचा वापर व तु ंची न-ेआण करणेसाठ  होतो. अशा पश यांची 
जाडी ५० माय ॉनपे ा कमी नसावी तसेच कॅर  करणेची सु वधा नसणा-या पश यांची जाडी 
४० माय ॉन पे ा कमी असून नये. 
   उ त नयमांनुसार यवसा यक आ ण ाहक यांना खाल ल माणे सुचना दे यात येत 
आहे.  
६. लॅि टक कॅर  बॅगची जाडी ५० माय ॉनपे ा कमी नसावी आ ण से फ कॅर   
   करणेची सु वधा नसणा-या धा य वाहतुक साठ  वापरत असणा-या  
   लॅि टक या पश यांची जाडी ४० माय ॉनपे ा कमी नसावी. 
७. लॅि टक कॅर  बॅगचा आकारमान ८ x १२ इंच (२० x ३० सेमी) पे ा कमी नसावा. 
८. करकोळ यवसा यकांनी ाहकांना कोणतीह  लॅि टक पशवी वनामु य देऊ   
   नये.  
९. यवसा यकाने आप या यवसाया या ठकाणी प टपणे दसेल अशा रतीने  
  कॅर बॅगचा आकार आ ण याचे कमान दर तसेच ाहकांना वताची कॅर बॅग  
  आण याचे वातं य असून, कॅर बॅग न आण यास व दुकानदाराकडून कॅर बॅग  
  पुर व याची मागणी के यास याक रता याची कंमत यावी लागेल, असे दशनी  
  भागात द शत करावे.  

१०. ाहकांना यांची वतःची कॅर बॅग आण याचे वातं य आहे. ाहकाने कॅर बॅग  
   आणल  नसेल आ ण कॅर बॅग दे याची मागणी यवसा यकाकड ेकेल  तर अशा  
   प रि थतीतच यवसा यकाने कॅर बॅग वनामु य न देता यासाठ  खाल ल माणे  
   दर आकारणे बंधनकारक आहे.  
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अ. . लॅि टक कॅर बॅगचा आकार कॅर बॅगची कमान 

कंमत 
१ साधारणत: ८ x १२ इंच पये २/- 

२ साधारणत: १६ x२० इंच पये ४/- 

३ साधारणत: २० x २५ इंच पये ५/- 

४ साधारणत: २० x २५ इंच पे ा जा त पये ६/- 

 
प ट करण 

१. लॅि टक कचरा ( यव थापन आ ण हाताळणी) नयम २०११ मधील लॅि टक पश या 
(कॅर बॅ ज)ची या या उपरो त नयमांमधील कॅर बॅ ज कंवा लॅि टक कॅर बॅ ज सारखीच 
आहे. 

२. न वदेमधील करकोळ व े ते हणज,े दुकानदार, घाऊक व े ता, फेर वाला आ ण पंपर  
चंचवड मनापा पर सरातील इतर कोणताह  व े ता, धा य अथवा इतर सामान वतरण 
करणारा, मोठे यवसा यक, लॅि टक कॅर बॅगसाठ  / दुकानदार / करकोळ व े ते / 
फेर वाले यांनी लॅि टक कॅर  बॅगसाठ  वर ल माणे दर आकारणे बंधनकारक आहे.  

टप – लॅि टक कॅर बॅ जचा पुनवापर, आ ण लॅि टक कचरा कमी होणे या उ ेशाने लॅि टक 
कॅर बॅ जची कंमत ह  पशवी नमाण करणेसाठ  वापरावया या सा ह याची कंमत व कचरा 
हाताळणी कंमत मळुन नि चत केलेल  आहे.  
 वर ल अ धसचुनांची अंमलबजावणा वर त चालू करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 
मा. ा लांड े– मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 
मा. शांत शतोळे – मा.महापौर साहेब, शहरा या ि टकोणातून मह वाचा वषय आणला आहे. 
मला कळत नाह  पयावरण मं ालयाने कोटाने ला ट क या वापरावर बंद  घातल  आहे. मग 
या या ॉड शनवर बंद  का घालत नाह . न मतीलाच बंद  घाला. पाच पये, एक पयला 
पशवी आप याला काय करायचे आहे. माझे मत आहे, प ाची बैठक झाल . आ ह  याच 
वचाराने बोललो. आप या महापा लकेत कच-याची प रि थती इतक  भयानक आहे. लॅ ट क 
मातीत पुरले गेलेतर  ते ज मन खराब क न टाकत.े कोण याह  कारचे तथे येत नाह त. याचे 
जागेवर सव समाजावर अ तशय वघातक प रणाम होत आहेत. असा वषय आला तर उ यान 
वभाग, पयावरण वभाग एकदम ऍ ट ह होणार. सगळे लॅ ट क उचलणार. वै यक य 
वभागाच े नर क आहेत. तो पैसे घेतो, सेटलमट करतो. .१०/- घेतो, .२०/- घेतो. मग दर 
उठवायला अशी बंद  ऑलरेडी आहे का. कशासाठ  नागर कांसाठ  पर मशन घेतोय. पशवीची 
साईज दलेल  आहे. या पश यांची व हेवाट लावता येत नाह . माझी वनंती आहे, या 

ट ने हा वषय समोर आलेला आहे. संपूण शहरात आप या परवाना वभागाला जबाबदार  
या. या- या दुकानांत अशा कारची पश यांची व  केल  जात.े यातून आप याला 

उ प नाचे साधन मळणार नाह . या दुकानांना कमीत कमी ६ म हने सु ी दल  पाह ज.े यातून 
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ास होत असेल, हे लोकां या जीवाशी खेळणारे उ योग आहेत. अशा कारची लॅ ट क या 
न मतीला बंद  असताना आपण याकडे दूल  करतोय. परवाना वभाग व आरो य वभाग, 
अ न व औषध शासन क  शासना या एफडीआयकडून कं ो लंग केले जात.े यांना आपण 
नदश या. अशा लॅ ट क या वापरावर बंद ची अंमलबजावणी झाल  पाह ज.े याबाबतीत कठोर 
नणय घेऊन अंमलबजावणी करावी. मा.महापौर साहेब, हा वषय द तर  दाखल करा व मा 
आयु त साहेबांना असा आदेश यावा क ,कोण याह  व पात जीवनाला घातक आहेत. संपूण 
पंपर  चंचवड महापा लके या ह ीत लॅ ट क या वापराला व न मती या दो ह  गो ट ंना बंद  
घाला.  
 
मा.सुलभा ऊबाळे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब, लॅ ट क बॅगजला बंद  करतोय हा 
वागताह नणय आहे. याचबरोबर शहरातील बचत गट कागद  पश यांचे उ पादन क  

शकतात. यांनाह  जोडधंदा मळेल. तशा कार या कागद  पश यांचा वापर बंधनकारक 
करावा. मा.महापौर साहेब, आपण आयु त साहेबांना तसे सांगा अशी वनंती करत.े कापडी 
पश यां या वापराला मंजूर  या. फ त लॅ ट क नको, सग या कार या पश या वाप  
या.  

 
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, हा वषय यो य आहे. लॅ ट क 

कॅर बॅगची जाडी ५० माय ॉनपे ा कमी नसावा. याची साईज कती असावी. मुळात आपण या 
वषयाला परवानगी दल  नाह  पाह ज.े आपण पयावरण वभागामाफत मा या मा हती माणे 
मनपा या वतीने क येक भाजी मंडईला इथे कमी रेटम ये कापडी पश या ठेव या आहेत. 
लोक ला ट क या पश यांम ये अ न बांधून ते र यावर ठेवतात. आई अ य जनावरे ते 
घेतात व खातात, ते पाडतात. लॅि टक वरघळणारे नाह . याची व हेवाट लागत नाह . तो 
ाणी दगावतो. या यावर कोण काम करतोय ते सांगा. गाडनम ये बघा. पा याची बॉटल घेऊन 

जात नाह . उदा. बड हॅल म ये पा याची बाटल  घेऊन जायला, खा यापदाथ घेऊन जायला बंद  
असेल तर तथे बाट यांचा कती ढगारा लागला आहे. तु ह  बघा. तु ह  कती ठकाणी परवा 
वॉडात ि हिजट केल . तुम या आवडीचा वषय आहे. ओपन लॉटम ये कचरा उचलायचा 
य न केला. दूगा टेकडी इथे कती लॅ ट क आहे. ड हायडरम ये कती लॅ ट क बसलेले 

आहेत. एका सं थेने लॅ ट क उचलायचा य न केला. लोक मटेन स करतात का हा पण न 
आहे. थरमॅ स चौकात एका वे या माणसाने अ रशः लॅ ट कचा पश यांचा इतका ढगारा 
लावला आहे. लॅ ट क या पश यांम ये याचे अ न होत.े इथे ल  आहे का. नुसताच वषय 
आणायचा याला अथ आहे का. कती वषापूव चे लॅ ट क शहरात झाले आहे. या लोकांनी 
घेतले आहे यांनी काय केले आहे. याची अंमलबजावणी झाल  का, झाल  नाह . परत परत 
या यावर बर च चचा झाल . सगळे बंद करा. काह  ॉ लेम नाह . कठोर नणय झाले 
पाह जेत. येकाने आपल  वतःची पशवी घ न आणावी. ६ म ह यांत दूकाने बंद झाल  
पाह जेत असे हटले तर  कमीत कमी ३ म हने तर  ह  दुकाने बंद झाल  पाह जेत. सगले 
हणतो गुटखा बंद  आहे. आज मेडीकल टोअरवर नवीन कारची नशा मळत.े परवा 
म लटर  पो लस टेशनम ये गुटखा सु ा मळत होता. ११ वा.पयत मेडीकल टोअर उघडे 
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राहतात. नशा कराय या प ्या मळतात. कशासाठ  आज गुटखा बंद  आहे. पान टप-या 
अ धकृत ठकाणेच आहेत. हॉटेल या आवारात टप-या चालवतात. फूटपाथवर राजरोस २५ 
फूटावर टपर  असत.े अ धकृतपणे हा यवसाय केला जातो. नुसता गुटखा नाह  इतरह  गो ट  
वक या जातात. गुटखा कती हानीकारक आहे. गुटखा पोटात वरघळला जात नाह . शंभर 
ट के शहरात मळतो. डॉ.नागकुमार कुणचगी असताना गुटखा वरोधी मोह म झाल  होती. आता 
ह  मोह म चालवणारे कोण आहेत. लॅ ट क या पश या िजथे मळतात यां यावर ज तीकरण 
झाले का. रोज या रोज हे झाले पाह जे. शहरात जेव या-जेव या टप-या आहेत, तथे दुकानांवर 
ल हलेले असत,े कॅ सरला आमं ण. तर सु ा याची व  थांबत नाह . कुठेतर  कायदे कडक 
केले गेले पाह जेत. शहरात लॅ ट कवर वेळीच बंद  होत,े याचा प ह यांदा खुलासा करा. 
प हल  बंद ची अंमलबजावणी काय झाल  ते पहा. आज पंपर मधील सग या दूकानांवर रेड 
टाकायला सांगा. स या भाजी या दूकानांपासून मासे व े यापासून सगळीकडे लॅ ट क या 
पश या मळणार आहेत, याचा खुलासा करावा. यावर काय केले आहे. पूव  कती वेळा रेड 
टाकल  आहे आ ण कोण टाकणार आहे.  
 
मा.महापा लका आयु त-मा.महापौर साहेब,सव स मा.सद य, हा वषय ५० माय ॉन 
पश यांसाठ  आहे. ५० माय ॉन आतील पश यांना रा य शासनाने बंद  घातलेल  आहे. ५० 
माय ॉनवर ल पश या लोकांनी घेऊ नयेत तो लॅ ट कच आहे. कमीत कमी दोन पये ते चार 
पये भाव असावा. यांना डसकरेज कर यासाठ  हा वषय आणला आहे. इनडायरे टल  ५० 

माय ॉनवर ल पश या बंद कर यासाठ  हा वषय आणला आहे. ५० माय ॉनवर ल पश यांना 
बॅन करता येईल का. हे महाशय नाह  हणाले. ५० माय ॉनवर ल दर ठरवायचा अ धकार 
आप याला नाह . तो अ धकार वापरता येणार नाह  अशी अपे ा आहे. 
 
मा.कुलकण  (काय.अ भयंता,पयावरण) – मा.महापौर साहेब,सव स मा.सद य, पंपर  चंचवड 
मनपाने आयु त यां या नदशानुसार सग या भागांम ये ५० माय ॉनपे ा कमी जाडी या 
ला ट क पश यांवर अंमलबजावणी कर याचा अ धकार सव आरो य कायकार  अ धकार  यांना 
२०१२ म ये जी.आर. काढून दला आहे. यानुसार कारवाई क न ैमा सक अहवाल 
हेडऑफ सवर पाठ व याचे नदश होत.े मा याकडे डाटा आहे. ऑ टोबर २०१३ ते डसबर २०१४ 
या कालावधीत ब भागात चार ठकाणी कारवाई झाल . २५ कलो ला ट क व .१८,०००/- 
दंड गोळा झाला. क भागात ९९ ठकाणी कारवाई झाल . ३७.२४ कलो ला ट क ज त केले. 
.५३,८००/- दंड वसूल केला. ड भागात १५ कलो ला ट क ज त केले. नरंक, दंड वसूल  

नाह . झरो कारवाई झाल . इ भागाचा डाटा ा त नाह . फ भागात १७ ठकाणी कारवाई 
झाल . १८ कलो ला ट क ज त केले. .७६,५००/- दंड वसूल केला. २०१४ म ये १२० ठकाणी 
डसबर २०१४ पयत कारवाई झाल . ११५ कलो ला ट क ज त झाले. .१,४८,०००/- इतका दंड 
वसूल केला. पुणे महापा लकेची मा हती घेतल . ५० माय ॉनपे ा कोण या कॅर बॅगवर .१५/- 
दंड नयमानुसार लाएबल आहे. जी.बी.ने नणय घेतला. याची अंमलबजावणी पु ढे चालू केल . 
याला यापा-यांनी चॅलज केले. मु ंबई महानगरपा लका यांनी दर फायनल केले. म नमम 
अंमलबजावणी होईल, कमीतकमी रेट रहावा, ला ट कचा वापर कमी हावा हणून कचकच 
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नयम केला आहे. नुस या कॅर बॅगचा वषय आहे. ला ट क नयम २००६ म ये अलाऊ केले 
आहे. अ धकार आहेत. यां यावर दंड लागू करतो. दर नि चत क न सांगतो.  
 
मा.मंगलाताई कदम-मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब, हे दर लावायचा अ धकार आ हाला 
नाह . आ ह  याला परवानगी देणार नाह . कोटात जाणार याला चॅलज करा. दोन भागांत 
कारवाईच केलेल  नाह . अ, फ व क भागात कारवाई झालेल  नाह . तथे नरंक आहे. 
कारवाई का होत नाह . अ भागात .७६,०००/- दंड वसूल क न दले या तरवडे नावा या 
कमचा-याचा स कार करा. याला अ रशः चालता सु ा येत नाह . याने लोकांचा वाईटपणा 
का यायचा. दोन भागांम ये कारवाई का झाल  नाह  याची चौकशी करा. यां या       
अ धका-यांवर कारवाई झाल  पाह जे. 
 
मा.महापा लका आयु त – मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, सभागृ हा या भावना यो य 
आहेत. काह  ठकाणी काम करायचे व काह  ठकाणी आराम करायचा हे यो य नाह . सरसकट 
सग याच भागांम ये टागट दले पाह ज.े या माणे कारवाई झाल  पाह जे. आ तापयत ई 
भागाने मा हती दल  नाह . दुस-या भागाने काह च वसूल  केल  नाह  हणून भाग 

अ धका-यांना शो-कॉज नोट स दे यात येईल क , यांनी कारवाई का केल  नाह .  
 
मा.आशा शडग े – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, या ठकाणी अ यंत मह वाचा वषय 
आहे. ला ट क बंद ब ल व या या रेटब ल मो या माणात ड कशन मो या माणात चालू 
आहे. मा.संजय कुलकण  यांना अनेक वेळा फोन केला. मो या माणात लाि टक जाळले 
जात.े यात स या काय कारवाई केल  आहे. काह  अ धकार  खूप चांग या प तीने शहरात 
काम करतात. जे करत नाह त, यां यावर कारवाई झाल  पाह ज.े पकड याचे माण फार कमी 
आहे. पाह ले तर रोज येक भागात २५ ते ३० फे रवाले असतात. यां याकडे ला ट कचा 
वापर खूप मो या माणात होतो. या माणात मोह म पौ णमा अमाव या अशी      
कारवाई कधीतर  होत.े यावर नणय झाला पाह ज.े मा याकडे ला ट क असेल तर कारवाई 
कधी होऊ शकत ेअशी दहशत पाह जे. अशा कारे पयावरण वभागाला चांग या कारे राबता 
आले पाह ज.े शहरात मो या माणात ला ट क जाळले जात.े आजपयत यां यावर काय 
कारवाई केल  ते सांगा.  
 
मा.चं कांता सोनकांबळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, या ठकाणी बाक  सु ा वषय 
आहेत. कराणा माला या दुकानांम ये लहान मुलां या खाऊचे इतके छोटे-छोटे पॅकेटस ्  
असतात. याचे लॅ ट क इतके पातळ असते,तो मुलगा खाऊ खाताना ते ला ट क सु ा खाऊ 
शकतो. कराणा माला या दुकानांत वेगवेगळे खाऊ असतात. याचबरोबर घर  भेळ इ.    व तू 
आणतो. नागर क ते कच-यात टाकत असतात. कराणा माला या दुकानांवर           सु ा 
तपासणी क न कारवाई झाल  पाह जे ह  वनंती आहे.  
 
मा.राज  काटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, आ ता अ धका-यांनी जो पण उ लेख 
केला क , इतके इतके कलो ला ट क ज त केले. आता नवीन दुकानदार  चालू झाल  आहे. 
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आता िजथे ला ट क ज त झाले, तथ े दंड का झाला नाह . याचे काय कारण असू शकत.े 
या यावर अंकुश कसा ठेवला मा हती नाह . तथे अ धकार  जातोय. वांट ट  मो या माणात       
आहे. कती ठकाणी तडजोड केल  याचा उ लेख केला पाह जे. यांना कुठेतर  टागट या ते हा 
कुठेतर  कारवाई समोर येणार आहे.  
 
मा.भारती फरांदे-मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, भाजीवाले कंवा कराणा माल दुकानदार 
सकाळी ७.४५ पासून १०.०० वा. पयत व सं याकाळी साडे पाच सहा या पु ढे चौकात बसलेले 
असतात. यांचा सु ा वचार केला गेला पाह ज.े सकाळी १० ते सं याकाळी ६ हे वक ग अवस 
आहेत. यानंतर येऊ या. याचा वचार हावा.  
 
मा.िजत  ननवरे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब, आ ता कुमार साहेबांनी खुलासा केला. 
काह  भागांनी ला ट क जम केले तर काह  भागांनी काह च केले नाह . प ने यांनी 
सां गतले, एकाच य तीने .७६,०००/- जमा केले. बाक  भाग नि य आहेत का. म यंतर  
मुंढे साहेब होत.े जकातीवर, फायनाि शयल डि युशन यां यावर जबाबदार  लावल . हा भाग 
वेगळा आहे. पंपर  इथे मोठमोठे डलर, ड युटर आहेत. यां यावर प हल  कारवाई करा. 
सोस बघा. कुठून येणार आहे. करकोळ व े यांवर कारवाई केल तर  तेथे काळा बाजार न क  
होणार आहे. सदर वभागाला स म कर यासाठ  अशी कारवाई करावी.  
 
मा.धनंजय आ हाट – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, क  शासना या पयावरण व वन 
मं ालया या ला ट क कचरा नयमांनुसार आपण हा वषय इथे वचारला जातो आहे. 
अनेकांनी उपसूचना सु ा मांडल  आहे. पयावरण संदभात व पयावरणपूरक अशा गो ट  इथे 
मांडू इि छतो – खरेतर पयावरण हा वषय आप या िजवीताशी नगडीत आहे. आरो याशी 
नगडीत आहे. महापा लके या वतीने पयावरण हा एक वतं  वभाग आहे. तथे चांग या 
कारचे काम सु  सु ा आहे. परंतू ला ट कच पयावरणासाठ  जबाबदार आहे असे नाह . 

पयावरणाचा वषय चचला जातो आहे. काह  गो ट  नदशनास आणून देऊ इि छतो, यात 
मोशीची दगड खाण व या या बाजूला असलेले समटचे कारखान,े तथे समटचे पाईप, ब-याच 
व तू बनतात. तथे कारखाने आहेत. तथे सं याकाळी फरलात तर तथे हवेत समटचे चंड 
कण दसतात. जबरद त धुराचे लोट असतात. पूण वातावरण दु षत झालेले असते. 
आप याकडे पयावरण वभाग आहे. या ठकाणी वायू दूषण इतके आहे. अनेक कारे त ार  
आ या आहेत. वायू दूषण मंडळाला त ार  गे या आहेत. इथे सूचना करतो. तथे असलेले 
वायू दूषण दूरकरावे. लोक दू षत हवा घेतात, ते खरे आरो याला कती उपयोगी आहे. कती 
दू षत आहे. जवळ जवळ ३ क.मी. प रसरात हे दूषण होते असत.े आ चयाची गो ट 
शासना या नदशनास आणून देतो क , या कारखा यांना पयावरणाची कोण याह  कारची 

नाहरकत माणप ाची गरज नाह . अशा गो ट  मा यासमोर आ या पाह जेत. मनपा ह ीत 
असताना अशा कारचे दूषण करणारे, अशा कार या या काह  बाजू आहेत. यांचे संपूण 
न दणीकरण झाले पाह ज.े अट शत वर या परवान या द या पाह जेत. मनपातील नागरव ती 
असलेला हा भाग आहे. अशा ठकाणी हा ोजे ट ठेवू नये. पयावरण वभागाने याची दखल 
यावी. याचा स व तर अहवाल सभागृ हापु ढे मांडावा. कुदळवाडी, चखल  प रसरात पा हलेतर 
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चंड माणात भंगारचा यवसाय चाललेला असतो. याकडे पयावरण डोळेझाक करते आहे. 

ए ककडे आपण ला ट कवर बोलणार याला दंड ठोकणार हे सु ा झाले पाह ज.े इतके चंड 
दूषणात तथे दुसर कडे पयावरणाचा -हास होतो आहे, इतके दूषण होते आहे. याकडे मा  

पयावरण वभाग कुचकामी ठरलेले आहे. याकडे अिजबात ल  दले जात नाह . तो वभाग 
स म अस याची गरज आहे. पाह जे तेवढे ल  दले जात नाह . जल दूषण मो या माणात 
होते आहे. ए ककडे पयावरणाचे संतुलन करताना जलपण  याचे टडर दले आहे. यामुळे पा हले 
तर इं ायणी नद  असेल, पवना नद  असेल टडर देऊन सु ा या ठकाणी जलपण  आहे याच 
प रि थतीत आहे. मो या माणात डास,म छर झाले आहेत. हे दूषण सु ा मो या माणात 
आहे. आपला पयावरण वभाग स म असणे गरजेचे आहे. मो या माणात कचरा नमूलन 
झाले पाह जे. अनेक ोजे ट अंमलात आणतोय. वायू दूषण, कचरा वघटन, जल दूषण 
असेल सव े ांवर वतं  अहवाल तयार क न सादर करावा. शहरात कती दूषण आहे 
याची चाचणीचे यु नट येक भागात, भागात बसवले जावेत. आपण घेतलेल  हवा खरेच 
दूषणमु त आहे का याची चाचणी क न शहरात येक भागात बसवावेत अशी सूचना करतो.  

 
मा.तानाजी खाड-ेमा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,आ ता कॅर बॅगचा वषय आहे.या यावर 
नंतर वषय केला आहे. या बॅगांवर आपण बंद  आणावी. शहरात छोटे-छोटे यवसाय करणारे  
असतील, दा या बाट या असतील, या सग याकंडून या बॅगांतून व  केल  जात.े यात 
आपण वचार केलातर का या बॅगा भंगारम ये जात नाह त. कॅपम ये व  होत नाह . अशा 
बॅगा माकटम ये न आण याचे आदेश दले पाह जेत. जेणेक न या ॅ पम ये गे या पाह जेत. 
शहरात काच कागद गोळा करणारे नागर क आहेत. कचरा गोळा करताना घरगुती कचरा एका 
बाजूला, बॅगा एका बाजूला यातून यांना उ प न मळते आहे. यातून ब-याच जणांचे घर 
चालले आहे. या बॅगांची ॅ पम ये व  होत नाह . या र यावर तशाच पडले या दसतात. 
.२८/- त कलो असा रेट चालला होता. आज याचा रेट .१८/- त कलो असा झाला 

आहे. कॅपम ये दर वाढला, तो र यावर पडलेला कचरा आहे. तो जमा क न याची 
व हेवाट लावल  जाईल याकडे सु ा वचार केला पाह ज.े या यावर काह तर  माग काढला 
पाह जे. यातून लोकांची सोय कती झाल  पाह जे. कागद  पश या माकटम ये चालू के या 
पाह जेत असे हणतो. परंतू कागद  पश यांपे ा जा त व तू आहेत, ते होणे गरजेचे आहे. 
लॅ ट कम ये जो बदल झाला आहे, जेणेक न यातून उ प न मळाले पाह ज.े नुकसान झाले 
नाह  पाह जे.  
 
मा.अ ण बो-हाड े– मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, मला खपू बरे वाटले. शासनाकडून 
चांगला वषय आला आहे. मी मा.तानाजी खाड,े मा.राज  काटे यां याशी सु ा सहमत आहे. 
मला सूचना करायची आहे, वशेषतः सावज नक काय म आहेत, तथे जेवणासाठ  
थमाकोल या लेटस ्  वापर या जातात. ते सु ा न ट न होणारे आहे. यातून वषार  वायू 
तयार होतो. याचा वापर टाळावा. पयावणाचा वचार करताना याचा वापर झाला नाह  
पाह जे. चहा या टपर वर गेलोतर ला टकचे छोटे कपांमधून चहा दला जातो. यातून कती 
माय ॉन जात असत.े यातून चहा यायलो तर याची चव कती व च  वाटते. बाजारात 
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चागं या मतेचे कागद, कप देखील उपल ध आहेत. आरो याला घातक अस यामुळे यांचा 
उपयोग थांबला पाह ज.े नद  दूषणाचा वषय असेल तर नद त काय काय वाहत असते हा 
वषय देखील आहे. यात काय येत,ेकुठून येत.े माणसे यातून काय शोधतात. पयावरणाचा 
वचार करत असताना महापा लकेत एक यु नट यात असावे. त  अ धकार  यात ठेवावेत. 
एकूण पयावरणाचा समतोल राख यासाठ  संपूण यं णा कायाि वत करावी. मी पुढ ल माणे 
उपसूचना मांडतो - शहरातील पयावरण संतुलना या ट ने लॅ ट कसह थम कोल या लेटस 
व पञावळी, तसेच चहासाठ  वापर यात येणारे लॅ ट कचे कपस ्  यावर आरो यास हानीकारक 
अस याने वापरास बंद  घाल यात यावी यासाठ  महापा लकेने  स म यंञणा नमाण करावी 
आ ण या ठकाणी अशा लेटस (पञावळी) व लॅ ट क कप असतील या दुकानातून व 
गोडाऊनमधुन तो टॉक ज त करावा व दंड आकार यास मा यता देणेत यावी.      
 
मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
मा.नंदा ताकवणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, उपसूचना ि वकारल  आहे.  
 
यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 
ठराव मांक - ६३५       वषय मांक - ११ 
दनांक - १०/०२/२०१५       वभाग - मा.आयु त 

 
       संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .पअक/२/का व/५९८/२०१४  
                 दनांक ११/१२/२०१४  
 

 क शासनाचे पयावरण आ ण वन मं ालय यांचा लॅि टक कचरा ( यव थापन आ ण 
हाताळणी) नयम २०११ चे नयम २० नुसार करकोळ यवसा यकाने कोणतीह  कॅर बॅग 
ाहकाला वनामु य उपल ध क न देऊ नये, लॅि टक कॅर बॅ जचा पुनवापर व लॅि टक 

कचरा न मती कमी होणे या ट ने ाहकांना कॅर बॅ ज दे याक रता यवसा यकाने 
आकारावयाचे कमान दर नि चत कर याचे अ धकार संबं धत महापा लकांना दे यात आले 
आहेत. तसेच पयावरण वभाग, महारा  शासन यांचा महारा  लॅि टक पशवी (उ पादन व 
वापर) नयम २००६ नुसार या लॅि टक पश या मुळ लॅि टकपासून अथवा पुनच त 
लॅि टक पासून तयार करणेत आ या असून यांची जाडी ५० माय ॉनपे ा कमी व 
आकारमान ८ इंच x १२ इंच यापे ा कमी असू नयेत. महारा  दुषण नयमन मंडळ यांचे 
प रप कानुसार महारा  लॅि टक पशवी (उ पादन व वापर) नयम २००६ नुसार महारा  
रा याम ये या लॅि टक पश यांचा वापर व तु ंची न-ेआण करणेसाठ  होतो. अशा पश यांची 
जाडी ५० माय ॉनपे ा कमी नसावी तसेच कॅर  करणेची सु वधा नसणा या पश यांची जाडी 
४० माय ॉन पे ा कमी असून नये. 

उ त नयमांनुसार यवसा यक आ ण ाहक यांना खाल ल माणे सुचना दे यात येत 
आहे.  
६. लॅि टक कॅर  बॅगची जाडी ५० माय ॉनपे ा कमी नसावी आ ण से फ कॅर   
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   करणेची सु वधा नसणा-या धा य वाहतुक साठ  वापरत असणा-या  
   लॅि टक या पश यांची जाडी ४० माय ॉनपे ा कमी नसावी. 
७. लॅि टक कॅर  बॅगचा आकारमान ८ x १२ इंच (२० x ३० सेमी) पे ा कमी नसावा. 
८. करकोळ यवसा यकांनी ाहकांना कोणतीह  लॅि टक पशवी वनामु य देऊ   
   नये.  
९. यवसा यकाने आप या यवसाया या ठकाणी प टपणे दसेल अशा रतीने  
  कॅर बॅगचा आकार आ ण याच े कमान दर तसेच ाहकांना वतःची कॅर बॅग  
  आण याचे वातं य असून, कॅर बॅग न आण यास व दुकानदाराकडून कॅर बॅग  
  पुर व याची मागणी के यास याक रता याची कंमत यावी लागेल, असे दशनी  
  भागात द शत करावे.  

१०. ाहकांना यांची वताची कॅर बॅग आण याचे वातं य आहे. ाहकाने कॅर बॅग  
   आणल  नसेल आ ण कॅर बॅग दे याची मागणी यवसा यकाकड ेकेल  तर अशा  
   प रि थतीतच यवसा यकाने कॅर बॅग वनामु य न देता यासाठ  खाल ल माणे  
   दर आकारणे बंधनकारक आहे.  
 

अ. . लॅि टक कॅर बॅगचा आकार कॅर बॅगची कमान 
कंमत 

१ साधारणत: ८ x १२ इंच पये २/- 

२ साधारणत: १६ x२० इंच पये ४/- 

३ साधारणत: २० x २५ इंच पये ५/- 

४ साधारणत: २० x २५ इंच पे ा जा त पये ६/- 

 
प ट करण 

१. लॅि टक कचरा ( यव थापन आ ण हाताळणी) नयम २०११ मधील लॅि टक पश या  
(कॅर बॅ ज)ची या या उपरो त नयमांमधील कॅर बॅ ज कंवा लॅि टक कॅर बॅ ज सारखीच 
आहे. 
२. न वदेमधील करकोळ व े ते हणज,े दुकानदार, घाऊक व े ता, फेर वाला आ ण 
पंपर  चंचवड मनापा पर सरातील इतर कोणताह  व े ता, धा य अथवा इतर सामान वतरण 
करणारा, मोठे यवसा यक, लॅि टक कॅर बॅगसाठ  / दुकानदार / करकोळ व े ते / फेर वाले 
यांनी लॅि टक कॅर  बॅगसाठ  वर ल माणे दर आकारणे बंधनकारक आहे.  
टप – लॅि टक कॅर बॅ जचा पुनवापर, आ ण लॅि टक कचरा कमी होणे या उ ेशाने लॅि टक 
कॅर बॅ जची कंमत ह  पशवी नमाण करणेसाठ  वापरावया या सा ह याची कंमत व कचरा 
हाताळणी कंमत मळुन नि चत केलेल  आहे.  
   वर ल अ धसुचनाची अंमलबजावणी वर त चालू करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
तसेच शहरातील पयावरण संतुलना या ट ने लॅ ट कसह थम कोल या लेटस व पञावळी, 
तसेच चहासाठ  वापर यात येणारे लॅ ट कचे कपस ्   यावर आरो यास हानीकारक अस याने 
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वापरास बंद  घाल यात यावी यासाठ  महापा लकेने स म यंञणा नमाण करावी आ ण 
या ठकाणी अशा लेटस (पञावळी) व लॅ ट क कप असतील या दुकानातून व गोडाऊन 

मधुन तो टॉक ज त करावा व दंड आकार 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.सुजाता पालांड े– मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 

        वषय मांक - १२ 
दनांक - १०/०२/२०१५       वभाग - मा.आयु त 
 

  संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .झो नप/ु था/जा/का व/६०९/ २०१४  
    दनांक १७/१२/२०१४    

 
          भमश तीनगर झोपडप ीचा भाग हा से. . २० म ये येत असुन सदरचा भाग हा 
ा धकरणा या रेड झोनम ये आहे. सदर भागाम ये काम कर यासाठ  येथील नाग रकांचा मा. 

नगरसेवक आ ण मा. सौ. सुलभताई उबाळे यांचा पाठ पुरावा अस याने सदर ठकाणी नागर  
सु वधा देणेबाबत ना हरकत दाखला मळ यासाठ  मा. स म ा धकार  तथा सहा. आयु त 
झो नपु यांनी प  . झो नप ु / था/जा/का व/२८२/२०१४, द.१८/७/२०१४ व 
झो नप/ु था/जा/का व/५१३/२०१४,  द.१९/९/२०१४ नुसार मा. मु य कायकार  अ धकार , पंपर  
चंचवड नवनगर वकास ा धकरण यांना प  दले आहे पंरतु अ यापपयत ना हरकत दाखला 
महानगर पा लकेस ा त झाला नाह .  
       मा. अ य , पंपर  चंचवड नवनगर वकास ा धकरण तथा मा. वभागीय आयु त, 
पुणे वभाग यांनी द. ०२/०९/२०१४ रोजी घेतलेल  बैठक पे. . २०, कृ णानगर , चखल  
ा धकरण येथील र हवा यानीं अना धकृत झोपडप ी व भाजींमंडई संदभातील गंभीर 

सम याबाबत झाल  होती. सदर बैठक म ये भमश तीनगर झोपडप ीम ये ता पुरती शौचालये 
करणेबाबत या सुचना आहेत. या संदभात आरो य वभागामाफत फरती शौचालयाची यव था 
करणे श य आहे व तशी येथील मा. सौ. सुलभाताई उबाळे गट ने या ( शवसेना) यांची ह  
मागणी आहे. याला अनुस न सदर ठकाणी फरती शौचालय आरो य वभागाने पुर वले आहे. 
याच माणे सदर ठकाणी २ स सचे FRP शौचालय बस व याचे नयोजन करणे आहे.  
       मा. सुलभाताई उबाळे यांनी द. ०७/११/२०१४ रोजी भमश तीनगर येथील 
झोपडप ीमधील नाग रकां या सम या संदभात मा. आयु त यांचेकडे चचा केल  असता मा. 
आयु त यांनी भमश तीनगर येथे कायम व पी शौचालय बांध याचे काम तातडीने न वदा 
काढुन कर याचे आदेश दले आहेत तथा प भमश तीनगर येथे शौचालय बांधणेसाठ  सन 
२०१४-१५ चे अंदाजप काम ये काम नसुन तरतुद ह  नाह. यासाठ  “ वॉड . ४ कृ णानगर 
येथील भमश तीनगर झोपडप ीम ये जुना ८ स सचा संडास लॉक पाडुन न वन २६ 
सटसचा दुमजल  संडास लॉक बांधण“े या कामाचा सन २०१४-१५ या अंदाजप काम ये 
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समावेश करावा लागेल. सदर कामासाठ  र. . ५,००,०००/- अ र  (पाच ल ) तरतुद इतर 
कामामधुन वग क न यावी लागेल.  
यानंतर सदर कामास मा. शहर सुधारणा स मतीची शास कय मा यता घेवुन न वदा काढावी 
लागणार आहे. सदरचे काम कर यासाठ  अंदाजप कय खच र. . ३५,००,०००/- इतका अपे त 
आहे.  
       तर  वॉड . ४ कृ णानगर येथील भमश तीनगर झोपडप ीम ये जुना ८ स सचा 
संडास लॉक पाडुन न वन २६ स सचा दुमजल  संडास लॉक बांधणे या कामाचा सन २०१४-
१५ या अंदाजप काम ये समावेश करणे व सदर कामासाठ  र. . ५.०० ल  तरतुद भाग . 
४२ म धल आंबेडकरनगर झोपडप ीम ये सां कृ तक क  इमारत बांधणे. (८७१/४७) कामामधुन 
वग करणेचे वषयपञ मंजुर साठ  मा.महापा लका सभेपु ढे सादर कर यात येत आहे.    
 

मा. ा लांड े– मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देत.े 
 

मा.अजय सायकर – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, भमश तीनगर झोपडप ी भाग 
से टर नं. २० . . ४ हा मा या भागातील वषय आहे. भमश तीनगर झोपडप ी भाग 
से टर नं. २० . . ४ व चखल  ा धकरणातील था नक र हवासी व . .४चा त नधी 
हणून मला दोनह  बाजू समजून सांगाय या आहेत. इथे जुना आठ सटचा संडास लॉक 

पाडून नवीन २६ सटचे दुमजल  संडास लॉक बांधणे याक रता तरतूद वग करणाचा वषय 
आहे. साधारणतः भमश तीनगर मधील ५००/६०० झोप या घो षत कंवा अघो षत कंवा 
न दणी झाले या अशी मा हती आहे. साधारणतः तथे हजार एक झो या आहेत. हा 
भमश तीनगर भाग दोन भागांत बसलेला आहे. २०० झोप या वाघोल  जलशु ीकरण इथे व 
खाल  ७०० झोप या असतील. माझे हे ३रे वष असेल. मी अंदाजप का या सभेम ये याच 
वषयावर बोललो होतो. या लोकांसाठ  संडास बांधायला पाह जेत. यांना टॉयलेट लॉ स मळाले 
पाह जेत यासंदभात मी बोललो होतो. था नक र हवा यांनी सु ा प  दले आहे. मी प  दले 
होत.े यावेळी आ हाला सां गतले होत,े से टर २० या रेडझोनम ये आहे, ा धकरणाची 
आप याला एनओसी नाह . यां या मालक ची जागा अस यामुळे ाधकरण तथे बांधकाम 
करायला परवानगी देत नाह . तु ह  बांधून देणार असाल तर वर ल बाजूला २००/३०० झोप या 
आहेत. २६ सटस ्  चे संडास इथे बांधणार आहेत. काह  सटस ्  तथे सु ा बांध या गे या 
पाह जेत. यावेळी आप याकडे द.२/९/२०१४ रोजी चखल  ा धकरण र हवासी व 
झोपडप ीतील भाजी मंडई संदभात मट ंग झाल  होती. या मट ंगला मी सु ा उपि थत होतो. 
ा धकरणाचे सी.ओ. ी. योगेश मझे साहेबांनी यावेळी पयाय सूचवला होता. ा धकरणाची 

३५ एकर जागा झोपडप ी बा धत आहे. यावर ५ एकर जागा राजीव गांधी पुनवसन नवास 
योजने या धत वर कंवा जेएनएनयूआरएम या योजने या धत वर यांचे पुनवसन केलेतर 
आपण ३५ एकर जागा मोकळी क  व यांचा सु ा न माग  लागेल. या मट ंगला तु ह  
सु ा होता. दूदवाने याचा पुढे काह  फॉलोअप झाला का नाह , न क  काय झाले ते मला 
कळाले नाह . फ त याअनुषंगाने मला याची दुसर  बाजू देखील मांडायची आहे, या भागातील 
था नक र हवा यां या १८ ते २० सोसाय या या भमश तीनगरला लागून आहेत. साईदशन 

पाक, स यानंद पाक, जैन रे सड सी, सु म ा हाईटस ्  इ. तथे साधारणतः ७००/८०० 
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लॅटधारक आहेत, जे नय मत टॅ स भरतात. आयु त साहेब मी तु हाला तथे घेऊन गेलो 

होतो. तुमची तथे ि हिजट झाल  होती. फॉलोअप क न तीन वष झाल  आहेत. यावेळी       
अंदाजप कात सांगतोय. र ते क न पाह जेत. फूटपाथ क न पाह जेत. दोन अडीच वष काह  
झाले नाह . तरतूद क न सु ा उपे त आहोत. बजेटम ये तरतूद असत.े दोन र ते होतात. 
दोन र ते होत नाह त. ते हा नागर क हणतात, नगरसेवक मंडळी काय करतात. चार 
र यांसाठ  जे बजेट दलेले असत,े तरतूद केलेल  असत.े सगळे नागर क आम यावर ेशर 
आणतात. तथे काह  माणात अ त मणाची साफसफाई झाल . याचा रोष नकळत 
आम यावर आला. जसे काह  आ ह  झोपडप ी र हवा यां या वरोधात आहोत. कोणाला 
वाटणार नाह , आप यासमोर हगणदार  झाल  पाह ज.े यांनाह  वाटेल यां यासाठ  टॉयलेट 
लॉ स बांधले पाह जेत. प रसर व छ झाला पाह ज.े सोसायट धारक सु ा प  देतात. फ त 
ते इथे मोचा घेऊन येत नाह त. जवळजवळ दोन/तीन हजार लोकव तीचा हा भाग आहे. या 
सोसायट ला पाणी कमी ेशरने येते आहे. जेवढे पाह जे तेवढे पाणी शेवटपयत मळत नाह . 
आम या ज.ेई.ला घेऊन गेलो. याने खा ी केल , पाणी भरले आहे का. तु ह  रतसर मटरची 
चेक ंग करता का. तु हाला एवढेच पाणी मळणार. भमश तीनगरम ये मटर नाह त ना 
कोणते पा याच ेचेक ंग होत.े यांना २४ तास पाणी मळत.े जसा यांचा वचार करतो, तसा या 
१७/१८ सोसाय यांम ये नागर क राहतात यांचा सु ा वचार झाला पाह ज.े हे टॉयलेट लॉ स 
बांधणार असाल तर वर ल २००/३०० झोप या आहेत, तथे सु ा टॉयलेट लॉ स बांधले गेले 
पाह जेत.          
 

मा.व नता थोरात – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, हा वषय आ हाला मंजूर आहे. हा 
वषय एनओसी घेऊन फेरसादर करावा अशी वनंती करत.े  
 

मा.सुलभा ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव स मा. सभागृ ह, आ ताच 
वॉडातील था नक नगरसेवक मा.अजय सायकर यांनी सूचना मांडल  आहे. खाल ल 
झोपडप ीतसु ा टॉयलेट लॉ स हायला पाह जेत तर हायलाच पाह जेत. मा.व नता थोरात 
यांनी जी सूचना मांडल  आहे, एनओसी मळा यानंतर फेरसादर करावे. मला काह  कळाले 
नाह . या वतः बोल या नाह त, यांचा बोल वता धनी वेगळा आहे. या वषयात माझे नाव 
का आले हे मला मा हत नाह . या ठकाणी असा वषय झाला होता क , ामीण भागात एका 
म हलेने मंगळसू  मोडून शौचालय बांधले हणून तचा ाम वकास मं ी मा.पंकजा मु ंडे 
यां याकडून, रा य तरावर स कार झाला. कले टर यांनी स कार केला. याच प रसरात  राहणा-
या म हलांचे हणणे होत,े आ ह  सु ा मंगळसू  मोडून संडास बांधू. या र यावर शौचास 
बसतात. यांना सु ा याच अडचणी येतात. रा ी गाडीचा फोकस असलेक  गा या आ यानंतर 
उठून उभे रहावे लागत.े या म हलांना मला हे सां गतले आहे. गेल  अनेक वष हे लोक मागणी 
करत आहेत. यांनी पण य न केले होत.े पण रेडझोनचा मु ा आडवा आला. डॉ. ीकर परदेशी 
रेडझोनम ये ल  घालत न हत.े वषय असा आहे रेडझोन अस यामुळे तथे संडासचे पण 
बांधकाम क  शकत नाह . ा धकरणात नवीन सी.ओ. आले आहेत. कॅब टॉयलेट लॉक 
बांधतोय. न वदा मंजूर झाल  आहे. सेपरेट बांधले पाह जेत का. टोटल बांधले पाह जेत. हा 
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सेपरेट वषय आहे. ह  मट ंग तीन वेळा तहकूब झाल  आहे. हा वषय इथपयत ये यामागे 
आमचे भरपूर क ट आहेत. माझी व नताता ना हात जोडून वनंती आहे, याचा सारासार वचार 
करावा. आपण म हला आर णातून नवडून आलो आहात. आप या प ाचे सवसवा मा.शरद 
पवार यांनी म हलांना आर ण दले आहे. पंपर  चंचवड शहरात म हला र यावर शौचास 
बसतात ह  येक नगरसे वकेसाठ  शरमेची बाब आहे. हा वषय माझे नाव वगळून मंजूर 
करावा. माझी सभागृ हाला मा.महापौर साहेब यांना वनंती आहे. मला आणखी काह  बोलायचे 
नाह . यासाठ  भरपूर ास घेतला आहे. यासाठ  मला यां याशी कत य नाह . वषय आज होतो 
आहे. अ धका-यांनी सु ा मेहनत घेतल . लोकां या भावना बघा. त ण मुल  तथे र यावर 
शौचास बसतात. आपण यातून कधी गेलो नाह त. या लोकांचा ास तु ह  ब घतला असता 
तर समजले असत.े झोपडप ीतील लोक नवेदन घेऊन आले आहेत. जेणेक न यांचे टॉयलेट 
लॉ स लवकर तयार होतील. आयु त साहेबांनी हा वषय मांडला आहे. झोपडप ी वभागाचा 
हा वषय आहे हणून लवकरात लवकर हा वषय मंजूर हावा. एनओसी यायची का नाह  हा 
तां क मु ा आहे. तु ह  सगळे सोप कार पार पाडणार आहात. हा वषय कोणतेतर  कारण पुढे 
टाकून क  नये. मा.महापौर साहेब, तु ह  कोण या एका प ाचे महापौर नाह त तर संपूण 
शहराचे महापौर आहात. झोपडप ीतील गोरगर ब लोकांची आप याला पूण जाणीव आहे. आपण 
कृपया तसे काम क  नये. आपण हा वषय मंजूर क न यावा. मा.व नता थोरात यांना 
वनंती आहे, आपण हा वषय मंजूर क न यावा.  
 

मा.संजय काटे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब, भमश तीनगर हा सदरचा भाग 
ा धकरणा या ह ीत आहे. रेडझोनने बा धत भाग आहे. मा. वभागीय आयु तांकडे मट ंग 

झाल  होती यावेळी ता पुरती शौचालये कर याबाबतीत सूचना द या हो या,आरो य 
वभागाकडून फरते शौचालय करायची यव था करणे श य आहे. सदरचे फरते शौचालय 
आरो य वभागाकडून पुरवल ेआहे. नागर कांची सोय केल  पाह जे, हे आपले कत य आहे. 
नागर कांनी आदेश दला, कायम व पी टॉयलेट लॉ स बांध यात यावेत. कारण आपण 
पमन ट डे हलपमट करतोय. सदरचा भाग रेडझोनम ये येतो व रेडझोनम ये बांधकाम करता 
येत ेका, ते नयमांत बसते का, याचे उ तर, हे नयमांत बसत नाह , करता येत नाह . आपण 
कायम व पी टॉयलेट करायचे आदेश दले आहेत. तुम या अ धकारांत मंजुर  देता येत 
असेलतर देहू  रोड इथे सु ा रेडझोन झाला आहे. शहराम ये या- या ठकाणी रेडझोन आहे. 
या सगळीकडे आप या अ धकारांत नागर कांना सु वधा या या लागतील तथ ेअशा कार या 
सु वधा दे यासाठ  आप या अ धकारांचा वापर करावा. नागर कांची होणार  गैरसोय थांबवावी 
अशी वनंती करतो.  
 

मा.चं कांता सोनकांबळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, अ तशय चांगला वषय इथे 
आला आहे. मी आयु त साहेबांचे अ भनंदन करते. आपण आदेश दले आहेत, इथे प क  
शौचालये बांधावीत. पंपर  चंचवड शहरात एव या झोपडप ्या आहेत, या सग या 
झोपडप यांचे न तुम याकडे येतात, प ा वारे येतात. काह  लोक वतः येऊन भेटतात. 
तु ह  या झोपडप ी या नांकडे दूल  करता. एखादे मोठे आंदोलन झाल,े ट . ह  चॅनलवर 
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दसले क  लगेच करायचे असे ठरवता का. भमश तीनगरचे कमीत कमी ३ मो े मोच मी 
वतः काढले आहेत. सवात मोठा आ शष शमा असताना मोचा आणला होता. ा धकरणा या 

कायालयावर आमचा मोचा गेला होता. सगळी लेखी कागदप े आहेत. महापा लकेची एनओसी 
झाल तर आ ह  बांध,ू यांची एनओसी झाल तर यांनी बांधावे. आयु त साहेब, तु ह  या 
प तीन,े या आपुलक न,े या मायेन,े या ेमाने इथे शौचालये बांधताय, तशीच शौचालये 
शहरातील इतर झोपडप यांम ये सु ा बांधा. सुलभाता चे हणणे बरोबर आहे, मा.पंकजाताई 
मुंडे यांनी या बाईने शौचालय बांधले हणून तचा स कार केला. अशा भरपूर म हला तथे 
आहेत, या मंगळसू  वकून शौचालय बांधतील. मला याचे आ चय वाटले, आ ह  तथे इतके 
मोच काढले, कधी फोटो नाह , कधी ट. ह . वर बातमी नाह . आ ण इथे ट ह वर बातमी 
पाह ल . आम या म हला ट . ह वर दस या. उलट आ हाला बरे वाटले. तु ह  कोणकोण या 
कारणाने काम करता आयु त साहेब हा फरक ल ात या. या व तीला अ धकची फु ल  
मार यासारखे चार नगरसेवक आहेत, आ ह  तथ ेनेहमी जातो. ह  झोपडप ी उठवा हणणारे 
नगरसेवक सु ा तथे होत.े आ ण ती का हणून सांगणारे आ ह  होतो. भमश तीनगरमधील 
लोकांनी मा.पंकजा मु ंडे यांचे आभार मानायला पाह जेत. आज यांना यां यामुळे हे टॉयलेट 
लॉ स मळत आहेत. माझा दुसरा मु ा असा आहे, नगरसेवक कंवा कोणी नागर क या 
वषयाचा पाठपुरवा करत असताना तु ह  याचे गां भय ल ात या. मी इथे हात वर क न 
बोलले, मी काय यासंदभात कुठे बोलले हणजे माझे हणणे ऐकले पाह जे. मी सभागृ हात 
काह च बोलले नाह  हणजे हा वषय न ले ट केला पाह जे असे होता कामा नये. मा या 
भागांत सुलभ शौचालयांचा न जवळजवळ गेले ५ वषापासून मी क भागा या मट ंगम ये 

मांडते आहे. आ शष शमा अस यापासून आ ह  हा वषय मांडतोय. तथे लोक नीट काम करत 
नाह त. एखा या दवशी आ ह  कोणाला तर  मा  कंवा अ धका-याला काळे फासू मग ते 
पेपरला येणार. मग तु ह  काम करणार का. तु ह  ठरवा कसे काम करायच,े कधी करायचे. 
एकाला एक याय, एकाला एक याय असे क  नका. कती झोपडप ्यांम ये शौचालये नाह त. 
तुम याकडे आकडा आहे का. कोण अ धकार  आहेत यांना इथे बोलवा. कती झोपडप यांम ये 
लोक उघ यावर बसतात. कती घरांम ये ेनेजचे पाणी जात.े कती लोक अ या ेनेज या 
पा यात राहतात. मग तु ह  काम करणार का. तु ह  सग या झोपडप ्यांच ेकाम सारखे करा. 
मी बोलते कंवा सुलभाताई बोलतात हणून आमचे काम करायच.े मुळात मा.सुलभाताई या 
प ने या आहेत. प ा या जबाबदार ने या हणून तु ह  यांचे काम करणार. बाक यांचे काम 
करणार नाह  असे होता कामा नये. मी वतः काम होईल या दवशी आयु त हणून तुमचा 
स कार करेन.  
 

मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, भमश तीनगरचा वषय नघाला. 
यात मा.ऊबाळेता चे नाव आहे. तावना वाचल . नि चतच यांचे हणणे खरे आहे. 
र या या कडेला झोपडप ीत राहणा-या लोकांना उघ यावर शौचास बसावे लागत.े मी माझा 
वॉड हगणदार  मु त केला होता. महापा लके या योजनेतून .१ कोट  ६ लाखांचे संडास बांधून 
दले होत.े सगळा वॉड व छ केला. मागील काळात ७५ मीटरचा पाईन रोड झाला. काह  
झोपडप यांचे प ाशेडम ये पनुवसन केले. बाक  झोप या आहेत, यांना मोक या जागेवर 
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नेऊन बसवून जेएनएनयूआरएम अंतगत पुनवसन करायचे होत.े काम चालू असताना काम बंद 
पडले. या मोक या लॉटवर ह  झोपडप ी बसल  गेल . यांना आता पाणी देता येत नाह . व 
संडास लॉक बांधून देऊ शकत नाह . मा या भागात हे लोक देखील साईडला उघ यावर 
बसतात. मी तथून येत जात असतो. या रेडझोनची घाण मा यावर पण आल . आणणा-यांनी 
ती आणल . यामुळे आज नागर कां या आरो याचा न उपि थत झाला आहे तो अ तशय 
बेकार आहे. यातून माग नघाला पाह ज.े एका ठकाणी भदाणे मॅडम यांनी डअर पाकचा वषय 
माग  लावला हणून मा.शांताराम भालेकर यांनी यांचे कौतुक करणार  सूचना मांडून यांचे 
वागत केले. अशी था न हती. यांचा स कार इथे झाला. याच भदाणे मॅडम यांनी  

रेडझोन ह ीत मंजूर  घेतल . याच भदाणे मॅडम यांनी मशान भूमीत आरसीसी चर उभे 
करायला परवानगी दल . याच भदाणे मॅडम यांनी नगडी जकात ना यावर बस टॉप आहे 
तथे कॉलम उभे आहेत. यांनी तथे रेडझोनम ये सह  केल . याच भदाणे मॅडम यांनी मा या 
भागात शाळेचे कंपाऊंड पडले होत.े ती भंत बांधायला यांनी टडरवर रमाक केला क , हे 

रेडझोनम ये आहे. गोरगर बां या भागात काम होत असेलतर याला खो कसा घालायचा, 
एखा या ब डरचे काम कती सो पे करायचे. याच भदाणे मॅडम यांचे कौतुक केले यां यावर 
टका करायला बरे वाटत नाह . पण काह -काह  अ धका-यांना अशी कामे करता आल तर केल  
पाह जेत. सोनकांबळे ताई हणा या, या ठकाणी टॉयलेट लॉक झालेतर नि चत तुमचे वागत 
करेन, नि चतपणे झाले पाह जे. शासन कशासाठ  आहे, ज ेकाय यात आहे ते काय यात 
बसून कसे करता येईल, लोकांना सु वधा कशा देता येतील, या ट कोणातून सभागृ ह चालले 
पाह जे. एखा याचे काम होत असेल तर कोटाकडून टे आणून काम थांबवायचे असेलतर या 
गो ट  यां यापयत कशा पोचत असतील तर ते देव जाणे. मा या भागात ३ वष झाल त, 
एक पयाचे देखील काम झालेले नाह . या ठकाण या लोकां या अडीअडचणी कशा प तीने 
सोडवता आ हाला मा हत आहे. या ठकाणी झोपडप ीत टॉयलेट झाले पाह जेत, तथे सु ा 
सु वधा मळा या पाह जेत. आयु त साहेब, झोपडप ी वभागाला सूचना या, झोप या वाढत 
चाल या आहेत. यांचे पुनवसन केले ते लोक घर वकायला लागले आहेत. घर भा याने 
यायला लागले आहेत. पु हा झोपडप ीत येऊन रहायला लागले आहेत. मोक या जागेत 

प रि थती गंभीर हायला लागल  आहे. या लोकां या झोप या वाढणार आहेत. राजक य 
लोकांवर याचे खापर फोडून बसतो. पाच हजार या व जागा या असे तथे चालले आहे. 
यां यावर कारवाई होत नाह  हणून माझी आप याला वनंती आहे क , हा वषय लवकरात 
लवकर माग  लावा. व यां यावर कारवाई करा.  
 

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, परत आजची चूक आहे, तुमचे 
डॉकेट आहे. आयु तांनी दले या प ा वषयी जर असे ठराव येणार असतील तर आ ता 
समाता ची व तानाजी खाडे यांची कशी हमर  तुमर  झाल . याला कारणीभतू कोण आहे. ह   
प हल  टेज होती. दुसर  टेज बघायची आहे का आयु त साहेब, रेडझोनम ये कोटात 
गे यानंतर तथे नवडून ये यासाठ  यांना जो ास होतो. जे लोक त नधी तथे आहेत, या 
यां या जागेवर बरोबर आहेत. हे यां या जागेवर बरोबर आहेत. तुमची झालेल चूक आ ह  
कती दु त करायची ते सांगा. गे या १९९२ सालापासून आजपयत असा ठराव कधी झाला 
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नाह . मा.अजय सायकर कती शांतपणे बोलत होत.े कारण यांना नवडणूक ला तथे लढायचे 
आहे. मा.व नता थोरात यांचा बोलता धनी कोण, आज तुम या त डात कुठून जोर येता मा हती 
नाह  आ हाला. आज तुम या शेजार या त डातून जे येते याचा बोलता धनी कोण असणार 
आहे. आम या प ा या वतीने आमचा सद य स यपणे सांगतो, फेरसादर करा. कारण यांना 
तथे नवडणूक लढवायची आहे. जे हा तु ह  जी.बी. या डॉकेटवर सह  करत असता. प ा या 
वतीन ेआजपयत कोणताह  ठराव आलेला नाह . मा या कारक द त ह  झोपडप ी वसलेल  आहे. 
२००९ म ये मी नगरसेवक होते ते हा तथे हे गोरगर ब येत होत े ते राह ले. आज या 
सोसाय यांची नावे सां गतल , यांना आ ह  सां गतो समोर झोपडप ी आहे. मग हे लॅट 
घेताना यां या ल ात यायला नको का. तथे गोरगर बांची घरे आहेत. न क  शंभर ट के 
सु वधा द या गे या पाह जेत. टॉयलेट लॉ स दले होत,े पाणी दले होत.े मी काय म घेत 
होत.े २/२ टॉयलेट लॉ सना या लोकांना गा या दले या आहेत. आ ह  अिजबात वरोधात 
नाह . जशी येकाची ह  असते, या माणे आज येथे जर  असलेतर  कोणाला येत नसेल तर 
याला शकवणे गु हा आहे का. तुम या नगरसेवकांना काय शकवता इथपयत आ ह  कधी 
आलो का. हणजे हे च  नमाण करायचे काम कोण करतो, शासन करत.े पुढ ल मट ंगला 
वषय आलातर  हरकत नाह . हे सगळे वगळून वषय आणा. आ ण याच धत वर आ हाला 
सगळीकडे पाह जे. आ हाला काह  अडचण नाह . रेड झोन वषयी भोसर चे मा.नाना ल ढे कती 
बोलत होत.े रेडझोनम ये एकह  सु वधा देऊ शकत नाह . मा.तानाजी खाडे यां या वॉडात ते 
कोणतीह  सु वधा देऊ शकत नाह त. नावा नशी ठराव आला तर माझा याला वरोध आहे, 
म हलांसाठ  संडास लॉक बांधाय या ठरावाला वरोध नाह . परंतू उ या आयु यात 
आजतागायत १९९२ सालापासून असा ठराव आला नाह . काय कारण आहे. कोण धंगाणा 
करतो आहे, तुम यापुढे नाचकाम करतो आहे.  
 

मा.सुलभाताई ऊबाळे – मंगलाताई श द मागे या.  
 

मा.मंगलाताई कदम – अिजबात मी श द मागे घेणार नाह . कशासाठ  असा ठराव आला आहे.            
 

मा.महापौर – मी सूचना देत,े सवानी खाल  बसा.  
 

मा.सुलभाताई ऊबाळे-मा.महापौर साहेब,यांना श द मागे यायला लावा.नाचकाम हणजे काय? 

(ग धळ) 
मा.महापौर – हा वषय तहकूब क न ह  सभा शु वार दनांक २०/२/२०१५ दुपार  ३.०० वा. 
पयत तहकूब के याचे जाह र कर यात येत आहे. 
 

 

  (धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
   महापौर 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
 पंपर  - ४११०१८ 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर - ४११ ०१८ 

मा.महापा लका सभा 
कायप का मांक – ३९. 

सभावृ तांत 
( दनांक २०/१/२०१५ व २७/१/२०१५ व द.१०/२/२०१५ (द.ु१.०० व १.२५)  ची तहकूब सभा) 

 
दनांक – २०.२.२०१५                वेळ – दुपार  ३.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची (माहे जानेवार -२०१५) दनांक १०.२.२०१५ (द.ु१.२५) 
ची तहकूब मा.महापा लका सभा शु वार द.२०.२.२०१५ रोजी दुपार  ३.०० 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.धराडे 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.सौ. वाती मोद साने 
६.   मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 
७.   मा.सायकर अजय शंकरराव 
८.   मा.जाधव साधना रामदास 
९.   मा.जाधव राहु ल गुलाब 
१०.   मा.आ हाट मंदा उ तम 
११.   मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 
१२.   मा.काळजे नतीन ताप 
१३.   मा. वनया दप (आबा) तापक र 
१४.   मा.बाबर शारदा काश 
१५.   मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  
१६.   मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 
१७.   मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 
१८.   मा.पवार संगीता शाम 
१९.  मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 
२०.  मा.तानाजी व ल खाडे 
२१.  मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 
२२.  मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 
२३.  मा.( चखल)े मराठे अि वनी अिजत 
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२४.  मा.भारती फरांदे 
२५. मा.आर.एस.कुमार 
२६.  मा.जावेद रमजान शेख 
२७. मा.चा शीला भाकर कुटे 
२८.  मा.भालेराव तभा ाने वर 
२९.  मा.पांढरकर नलेश शंकरराव 
३०.  मा.नंदा वकास ताकवणे 
३१.  मा.नेटके सुमन राज  
३२.  मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 
३३.  मा.भ डवे सं गता राज  
३४.  मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव  
३५. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 
३६.  मा.†ò›ü.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 शं दे  
४१.  मा.जय ी वसंत गावड े
४२.  मा.पवार मनीषा काळूराम 
४३. मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 
४४. मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 
४५. मा.सौ.साळुंके स वता सु रेश 
४६. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 
४७. मा.मासुळकर समीर मोरे वर 
४८. मा.वाबळे संजय म हारराव 
४९. मा.म डगेर  वषा वलास 
५०. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  
५१. मा.सौ.गवळी सु नता (माई) पांडुरंग 
५२. मा.सुपे आशा र वं  
५३. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 
५४. मा.मो हनीताई वलास लांडे 
५५. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
५६. मा.जा लंदर (बा प)ु शंदे   
५७. मा.ग हाणे सु रेखा शंकर 
५८. मा. दा बाजीराव लांड े
५९. मा.†ò›ü. नतीन ाने वर लांडग े
६०. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 
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६१. मा.ननवरे िजत  बाबा 
६२. मा.सावळे समा र वं  
६३. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला का शनाथ 
६४. मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 
६५. मा.पालांडे सुजाता सु नल 
६६. मा.बहल योगेश मंगलसेन 
६७. मा.कदम सदगु  महादेव 
६८. मा. गता सुशील मंचरकर 
६९. मा.कैलास महादेव कदम 
७०. मा.छाया जग नाथ साबळे 
७१. मा.आसवाणी स वता धनराज 
७२. मा.वाघेरे सु नता राजेश 
७३. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
७४. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 
७५. मा.पाडाळे नता वलास 
७६. मा.तापक र अ नता मि छं    
७७. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
७८. मा. वमलताई सु रेश जगताप 
७९. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 
८०.  मा.बारणे नलेश हरामण 
८१.  मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
८२.  मा.बारणे माया संतोष 
८३.  मा.ओ हाळ शेखर अशोक 
८४.  मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 
८५. मा.कलाटे वाती मयुर  
८६.  मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 
८७. मा.च धे आरती सुरेश 
८८.  मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 
८९.  मा. शतल व ल ऊफ नाना काटे 
९०.  मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 
९१.  मा.जगताप राज  गणपत  
९२.  मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 
९३.  मा.सौ.तनपु रे सुषमा राज  
९४.  मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 
९५.  मा.जम सोनाल  पोपट 
९६.  मा. शांत शतोळे 
९७.  मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  
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९८.  मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 
९९.  मा.काटे राज  भकनशेठ 
१००. मा.शडगे आशा सुखदेव 
१०१. मा.मोटे करण बाळासाहेब 
१०२. मा.संजय केशवराव काटे 
१०३. मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 
१०४. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 
१०५. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 

 
        या शवाय मा.तानाजी शंदे-अ त.आयु त,मा.उ हास जगताप-नगरस चव, मा.तळदेकर-
मु यलेखाप र क,मा.कांबळे- .शहर अ भयंता,मा.डॉ.रॉय-आरो य वै यक य अ धकार , मा.भोसले 
- मु यलेखापाल, मा.गावडे-सह आयु त,मा.च हाण-सह शहर अ भयंता, मा.सुरगुड-े वकास 
अ भयंता,मा.डोईफोड,ेमा.गायकवाड,मा.मान,ेमा.दंडवत,ेमा.दुरगूड,ेखोसे,मा.कडूसकर-सहा.आयु त, 
मा.पवार- .कायदा स लागार, मा.दुधेकर, मा.सवणे, मा.इंगळे,मा.साळवी,मा.ग ू वार,मा. नकम, 
मा.पठाण,मा. परजादे,मा.कांबळे-काय.अ भयंता,मा.साळंुखे- मु य उदयान अ ध क हे अ धकार  
सभेस उपि थत होत.े    
                                    ----------- 
मा.महापौर - उपि थत मा.नगरसेवक व नगरसे वका, आयु त, अ धकार  वग, प कार, 
नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 
 
मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. ये ठ क यु न ट 
नेत,े पुरोगा म वचारवंत गो वंद पानसरे उफ अ णा व यां या प नी सौ.उमा यां यावर 
झाले या ाणघातक याड ह याचा नषेध हणनू सदरची सभा गु वार द.२६/२/२०१५ 
द.ु३.०० वा. पयत तहकूब करावी अशी सूचना मी मांडत.े 
 
मा. तभा भालेराव - मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देत.े 
 
मा.महापौर- ये ठ क यु न ट नेत,े पुरोगा म वचारवंत गो वंद पानसरे उफ अ णा व यां या  
प नी सौ.उमा यां यावर झाले या ाणघातक याड ह याचा नषेध हणून ह  सभा    
गु वार दनांक २६/२/२०१५ रोजी दुपार  ३.०० पयत तहकूब करणेत येत आहे.     

 
 

 (धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

     पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
     पंपर  - ४११०१८ 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर - ४११ ०१८ 
मा.महापा लका सभा 

कायप का मांक – ३९. 
सभावृ तांत 

 
( दनांक २०/१/२०१५ व २७/१/२०१५ व द.१०/२/२०१५ (द.ु१.०० व १.२५) व द.२०/२/२०१५ची तहकूब सभा) 

 

दनांक – २६.२.२०१५                 वेळ – दुपार  ३.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची (माहे जानेवार -२०१५) दनांक २०.२.२०१५ ची तहकूब 
मा.महापा लका सभा गु वार द.२६.२.२०१५ रोजी दुपार  ३.०० 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.धराडे 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 े सु रेश रंगनाथ 

६.  मा.भालेकर अ णा दल प 

७.  मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

८.  मा.सायकर अजय शंकरराव 

९.  मा.जाधव साधना रामदास 

१०.  मा.जाधव राहु ल गुलाब 

११.  मा.आ हाट मंदा उ तम 

१२.  मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

१३.  मा.काळजे नतीन ताप 

१४.  मा.जगद श शे ी 

१५. मा.बाबर शारदा काश 

१६.  मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  

१७. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 
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१८.  मा.उ हास शे ी 

१९.  मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 

२०. मा.पवार संगीता शाम 

२१.  मा.उबाळे सलुभा रामभाऊ 

२२. मा.तानाजी व ल खाडे 

२३. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२४. मा.( चखले) मराठे अि वनी अिजत 

२५. मा.भारती फरांदे 

२६. मा.आर.एस.कुमार 

२७. मा.जावेद रमजान शेख 

२८. मा.चा शीला भाकर कुटे 

२९. मा.भालेराव तभा ाने वर 

३०. मा.पांढरकर नलेश शंकरराव 

३१. मा.नंदा वकास ताकवणे 

३२. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३३. मा.भ डवे सं गता राज  

३४. मा.मोरे वर महादू भ डवे  

३५. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव  

३६. मा.सयूवंशी आशा ाने वर 

३७. मा.ल ढे गणेश नारायण 

३८. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

३९. मा.†ò›ü.संद प गुलाब चंचवड े

४०. मा.अि वनी गजानन चंचवड-ेपाट ल  

४१. मा.अपणा नलेश डोके 

४२. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४३. मा. शतल उफ वजय गोरख शं दे  

४४. मा.जय ी वसंत गावड े

४५. मा.पवार मनीषा काळूराम 

४६. मा. साद शे ी  
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४७. मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

४८. मा.सौ.साळुंके स वता सु रेश 

४९. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५०. मा.वाबळे संजय म हारराव 

५१. मा.म डगेर  वषा वलास 

५२. मा.सौ.गवळी सु नता (माई) पांडुरंग 

५३. मा.सुपे आशा र वं  

५४. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५५. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५६. मा.जा लंदर (बा प)ु शंदे   

५७. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 

५८. मा.महेशदादा कसन लांडग े

५९. मा. दा बाजीराव लांड े

६०. मा.†ò›ü. नतीन ाने वर लांडग े

६१. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६२. मा.ननवरे िजत  बाबा 

६३. मा.सावळे समा र वं  

६४. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला का शनाथ 

६५. मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 

६६. मा.पालांडे सुजाता सु नल 

६७. मा.बहल योगेश मंगलसेन 

६८. मा.कदम सदगु  महादेव 

६९. मा. गता सुशील मंचरकर 

७०. मा.कैलास महादेव कदम 

७१. मा.छाया जग नाथ साबळे 

७२. मा.पहलानी गु ब  कशनदास  

७३. मा.टाक अ ण मदन  

७४. मा.वाघरेे सु नता राजेश 

७५. मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    
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७६.  मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

७७. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

७८. मा.काळे वमल रमेश 

७९. मा. वनोद जयवंत नढे 

८०. मा.तापक र अ नता मि छं    

८१. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

८२. मा. वमलताई सुरेश 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.यमुनाताई रमणनाना पवार 

८८. मा.कलाटे वाती मयुर  

८९. मा.च धे आरती सुरेश 

९०. मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

९१. मा. शतल व ल ऊफ नाना काटे 

९२. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

९३. मा.जगताप राज  गणपत  

९४. मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

९५. मा.जगताप नवनाथ द त ु

९६. मा.जम सोनाल  पोपट 

९७. मा. शांत शतोळे 

९८. मा.गायकवाड सं या सुरदास 

९९. मा.काटे राज  भकनशेठ 

१००. मा.शडगे आशा सुखदेव 

१०१. मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

१०२. मा.संजय केशवराव काटे 

१०३. मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 

१०४. मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 
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१०५. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

१०६. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
 

         या शवाय मा.राजीव जाधव-आयु त, मा.उ हास जगताप-नगरस चव, मा.तळदेकर - 
मु य लेखाप र क, मा.कांबळे- .शहर अ भयंता, डॉ.अ नल रॉय- आरो य वैदयक य अ धकार , 
मा.ठाकुर-उपसंचालक नगररचना, मा.भोसले-मु यलेखापाल, मा.गावडे-सह आयु त,  मा.पाट ल, 
मा.च हाण-सह शहर अ भयंता, मा.डोईफोडे,मा.कडुसकर,मा.गायकवाड,मा.खांडकेकर,मा.दंडवत,े 
मा.दुरगूड,ेखोसे-सहा.आयु त, मा.पवार- .कायदा स लागार, मा.साळंुके-मु य उदयान अ ध क, 
मा.उबाळे- शासन अ धकार ( श ण मंडळ), मा.दुधेकर,मा. नकम,मा.सवणे,मा.क पले,मा.साळवी, 
मा.पठाण,मा.कुलकण ,मा. परजादे,मा.गलबले, मा.घोड,े मा.कांबळे, मा.ग ू वार - काय.अ भयंता, 
मा. वण आ ट कर-सह. यव थापक य संचालक (पीएमपीएमएल),मा.बोदड-े शासन अ धकार  हे 
अ धकार  सभेस उपि थत होत.े    
                                   ----------- 
मा.महापौर - उपि थत मा.नगरसेवक व नगरसे वका, आयु त, अ धकार  वग, प कार, 
नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 
मा.नगरस चव - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२ चे वाचन झालेले आहे. 
मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२ व रल मा.महापा लका आयु त 
यांचे वषयपञ मांक झो नप/ु था/जा/का व/६०९/२०१४ दनांक १७/१२/२०१४ मागे घेवून 
फेरसादर करणेत यावे अशी सूचना मी मांडत.े    
  
मा.वैशाल  काळभोर - मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देत.े 
 
 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 
ठराव मांक – ६५१           वषय मांक - १२   
दनांक- २६/२/२०१५              वभाग – मा.आयु त   

 

          संदभ- १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .झो नप/ु था/जा/का व/  
६०९/२०१४ दनांक १७/१२/२०१४    

 
               वषय मांक १२ व रल मा.महापा लका आयु त यांचे वषयपञ मांक 
झो नप/ु था/जा/का व/६०९/२०१४ दनांक १७/१२/२०१४ मागे घेवून फेरसादर करणेत यावे. 
  

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.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 
                                                     वषय मांक - १३   
दनांक- २६/२/२०१५              वभाग – मा.आयु त 
   
              संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक  
                       .पअक/३/का व/६१०/२०१४ दनांक २६/१२/२०१४   
 

पंपर  चंचवड शहरातील हवा दूषण कमी कर या या ट ने पंपर  चंचवड मधील 
तीन चाक  ऑटो र ाना सी.एन.जी. कट बस वणे आव यक आहे. स या मनपा ह ीम ये 
एकुण अंदाजे ५८०० ऑटो र ा आहेत. पुणे मनपा या धत वर सी.एन.जी. अनुदानासाठ  र ा 
पंचायत पुणे- पंपर  चंचवड व ांती र ा सेना यांनी नवेदना वारे मागणी केलेल  असुन अशा 
कारे अनुदान द याने सी.एन.जी. चा वापर वाढणार आहे व या अनुषंगाने शहरातील 
दुषणाची पातळी कमी हो यास मदत होणार आहे. यानुसार शहरातील र ा पंचायत व ांती 
र ा सेना यांनी नवेदना वये पुणे महानगरपा लकेने सीएनजी कट बसवुन घेणा-या र ांना 
दहा हजार पये अनुदान दलेले असुन याच धत वर पंपर  चंचवड महानगरपा लकेने अनुदान 
देणेत यावे अशा मागणीचे नवेदन मा.आयु त सो. यांना देणेत आलेले आहे. यानुसार 
मा.आयु त सो. व मा.महापौर पंपर  चंचवड महानगरपा लका यांचेम ये झाले या चचम ये 

ताव सादर करणेबाबत सुचना दले या आहेत. 
यापुव  मनपा या मा. थायी स मती सभा ठराव .८३७ द.२४/७/२०१२ अ वये  

शहरातील दुषण कमी कर यासाठ  येथील वाहने सव थम र ा एल.पी.जी. सी.एन.जी. 
सार या पयावरण म  इंधनावर कर याचे नदश मा.सव च यायालयाने नेमले या भु रेलाल 
स मतीने दले आहेत. यानुसार शहरातील सव जु या र ा एल.पी.जी. व सी.एन.जी. 
कर याचा आदेश रा य शासनाने ादे शक प रवाहन ा धकरणाने दले आहे. यानुसार पुणे 
महानगरपा लके या धत वर पंपर  चंचवड शहरातील या र ाचालकांनी आप या जु या व 
न या र ा सी.एन.जी. कट बस वल  आहे अशा र ांना येक  र. .१२,०००/- एकदाच 
अनुदान शहराची पालक सं था हणुन दे याचा नणय पंपर  चंचवड महानगरपा लका थायी 
स मती घेत आहे. याक रता आगामी अंदाजप क सन २०१३-१४ म ये ५ कोट ची तरतुद करणे 
बाबत व सदरचे काम तातडीने करणे बाबत सुचना केले या आहेत.  

यानुसार सदर या कामासाठ  पयावरण वभागाकडे सन २०१४-१५ या 
अथसंक पाम ये “ तन चाक  र ांसाठ  प.ं च.ंमनपामाफत सी.एन.जी. कटसाठ  सहा य 
अनुदान देणे” या लेखा शषाखाल  पान .१४६ अ. .२५ वर र. .१,२०,००,०००/- ची तरतुद 
करणेत आलेल  आहे. तर , मा. थायी स मती सभा ठराव .८३७ द.२४/७/२०१२ अ वये 
र. .१२,०००/- ऐवजी पुणे मनपा या धत वर शहरातील सव पा  र ाचालकांना 
सी.एन.जी./एल.पी.जी. कट बस वणेकामी सहा य अनुदान हणुन एक त र. .१०,०००/- चे 
सहा यक अनुदान देणेस व सदर अनुदान वाटपाबाबतची कागदप े एक त ठेवणे, याम ये 
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र ांचे आर.सी. पु तकाची झेरॉ स, सी.एन.जी. कट बस व याची पावती, लायस स, परमीट, 
फ टनेस स टफ केट, पी.यु.सी. व मनपा ह ीम ये १० वषाचा अ धवास, या कागदप ांची तसेच 
न वन आले या तावांची तपासणी आर.ट .ओ. कडे असले या मा हतीबरोबर जुळवुन 
पडताळणी करणे, तावां या रकमचे बल मनपा या लेखा वभागाकडे सादर करण,े तसेच 
र ाचालकास चेकचे वाटप करणे इ. सव बाबींचे कामे पयावरण वभागाकडील तरतुद मधुन 
कायशाळा वभाग, व ॅफ क सेल वभागाकडुन क न घेवुन ट या ट याने शहरातील सव पा  
र ांना सहा यक अनुदान देणे या धोरणास मा यता देणेत येत आहे. 

 
मा.मंदा कनी ठाकरे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 
 
मा.सुजाता पालांड-ेमा.महापौर साहेब, वषय मांक १३ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळी करणेत 
यावा अशी सूचना मी मांडत.े 
 
मा.अ ण बो-हाडे -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देत.े 
 
 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 
ठराव मांक – ६५२                   वषय मांक - १३   
दनांक- २६/२/२०१५                वभाग – मा.आयु त   
 
              संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक  
                       .पअक/३/का व/६१०/२०१४ दनांक २६/१२/२०१४   
 
           वषय मांक १३ 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.उ हास शे ी -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
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ठराव मांक – ६५३                        वषय मांक - १४   
दनांक- २६/२/२०१५          वभाग–मा.नगरस चव    

वधी स मती 
 

 अ) दनांक १९/९/२०१४, ४/१०/२०१४, १७/१०/२०१४, ७/११/२०१४ व २१/११/२०१४ चा  
    सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 
 ब) दनांक ४/१०/२०१४, १७/१०/२०१४, ७/११/२०१४ व २१/११/२०१४ चा    
    सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.  
क) दनांक २१/११/२०१४  चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 
मा.शांताराम भालेकर  – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  
 
          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.उ हास शे ी -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
 
ठराव मांक – ६५४               वषय मांक - १५   
दनांक- २६/२/२०१५              वभाग - मा.नगरस चव  
 

        मा.म हला व बालक याण स मती 
 

           दनांक १०/१२/२०१४ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 
 
मा.शांताराम भालेकर  – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  
 

 

अनुकूल - ८१          तकूल- ० 
 

    अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ----- 
मा.उ हास शे ी -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
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ठराव मांक – ६५५             वषय मांक - १६   
दनांक- २६/२/२०१५        वभाग - मा.नगरस चव  

                           मा. डा स मती    
 

    अ) दनांक ३/९/२०१४, १७/९/२०१४, १/१०/२०१४, २१/१०/२०१४ व ५/११/२०१४ 

       चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 
    ब) दनांक ५/११/२०१४ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 
    क) दनांक १९/११/२०१४ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 
    ड) दनांक ३/१२/२०१४ व १७/१२/२०१४ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत अहे. 
    इ) दनांक १७/१२/२०१४ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 
 
 

मा.शांताराम भालेकर  – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.  
 

 
अनुकूल -८१           तकूल- ० 

 
    अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ----- 
मा.महापौर- सवाचे आभार मानून आजची सभा संपल  असे जाह र करणेत येत आहे. 
 

                                                               

(धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

     पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
     पंपर  - ४११०१८ 

पंपर  चचंवड महानगरपा लका 
नगरस चव कायालय 
मांक – नस/१०/का व/५०/१५ 
दनांक – २१/४/२०१५                                         

                                                                                          
            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. 


