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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – १३ 

सभावृ ांत 
दनांक – २०.२.२०१८                      वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे फे ूवार -२०१८ ची मा.महापािलका सभा 
मंगळवार द.२०.२.२०१८ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते.  

 

१) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे     महापौर 
२) मा.शैलजा अ वनाश मोरे           उपमहापौर  
३) मा. वीनल क पल हे  े

४) मा.साधना अंकुश मळेकर 

५) मा.द ा य बाबूराव साने 

६) मा.सार का िशवाजी स ते 

७) मा.राहुल गुलाब जाधव 

८) मा.वसंत भाकर बोराटे 

९) मा.तापक र वनया द प (आबा) 
१०) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 

११) मा.डोळस वकास ह र ं  

१२) मा.उंडे ल मण ध डू 

१३) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 

१४) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१५) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१६) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

१७) मा.बारसे यांका वण 

१८) मा.बोइनवाड यशोदा काश 
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१९) मा.लांडगे सा रका संतोष 

२०) मा.लांडगे र व ल मण 

२१) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२२) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२३) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

२४) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२५) मा.सावळे िसमा र वं  

२६) मा.ल ढे न ता योगेश 

२७) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

२८) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

२९) मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 

३०) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

३१) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३२) मा.अनुराधा गणपत गोरखे 

३३) मा.केशव हनुमंत घोळवे 

३४) मा.मंगला अशोक कदम 

३५) मा.अ नी िभमा बोबडे 

३६) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

३७) मा.संजय बबन नेवाळे 

३८) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 
३९) मा.भालेकर वण महादेव 

४०) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

४१) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाणे 

४२) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

४३) मा.घोलप कमल अिनल 

४४) मा.उ म काश कदळे 

४५) मा.पवळे सुमनताई मधकुर 

४६) मा.िचखले सिचन तुकाराम 
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४७) मा.यादव मीनल वशाल 

४८) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

४९) मा. मोद कुटे 

५०) मा.राजू िमसाळ 

५१) मा.बाबर शिमला राज ू

५२) मा.अिमत राज  गावडे 

५३) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

५४) मा.खानोलकर ा महेश 

५५) मा.भ डवे संिगता राज  

५६) मा.मोरे र महादू भ डव े

५७) मा.ढाके नामदेव जनादन  

५८) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

५९) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

६०) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव 

६१) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
६२) मा.अपणा िनलेश डोके 

६३) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

६४) मा.गावडे राज  तानाजी 
६५) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 

६६) मा.जय ी वसंत गावडे 

६७) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

६८) मा.सुल णा राजू धर 

६९) मा.शाम गणपतराव लांडे 

७०) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

७१) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

७२) मा.कदम िनक ता अजुन 

७३) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

७४) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
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७५) मा.ड बू आसवानी ( हरानंद) 
७६) मा.नढे वनोद जयवंत 

७७) मा.काळे उषा दलीप 

७८) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

७९) मा.पवार मिनषा मोद 

८०) मा.बारणे अचना तानाजी 
८१) मा.अिभषेक गो वंद बारणे 

८२) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारणे 

८३) मा. अॅड.भोसले सिचन सुरेश 

८४) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८५) मा.बारणे माया संतोष 

८६) मा.वाघमारे अ नी व म 

८७) मा.दशले रेखा राजेश 

८८) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
८९) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

९०) मा.ममता वनायक गायकवाड 

९१) मा.कामठे तुषार गजानन 

९२) मा.च धे आरती सुरेश 

९३) मा.क पटे सं दप अ ण 

९४) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

९५) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

९६) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

९७) मा.चं कांत बारकु नखाते 

९८) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

९९) मा.कुटे िनमला संजय 

१००) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

१०१) मा. व ठल उफ नाना काटे 

१०२) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 



5 
 

१०३) मा.मंुढे उषा अंकुश 

१०४) मा.कदम शिशकांत गणपत 

१०५) मा.लोखंडे चंदा राजू 

१०६) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

१०७) मा.आशा धायगुडे-शडगे 

१०८) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

१०९) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

११०) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

१११) मा.राजापुरे माधवी राज  

११२) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

११३)  मा.संतोष बबन कांबळे 

११४) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

११५) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

११६) मा.हषल म छं  ढोरे  

११७) मा. वाबळे संजय म हारराव   

११८) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

११९) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

१२०) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू 

१२१) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडगे  

  
 
यािशवाय मा. ावण ह डकर-आयु , मा. वण आ ीकर - .अित र  आयु , मा.उ हास 

जगताप - नगरसिचव, मा.गावडे- सह आयु , मा.दुधेकर, मा.पठाण-सहशहर अिभयंता, 
मा.खोराटे, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.बोदडे, मा.राऊत - सहा.आयु , मा.पवार-
.कायदास लागार, मा.साळंुके-मु य उदयान अिध क, मा.तांबे, मा.लडकत, मा.गलबले- 

कायकार  अिभयंता, हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  
      ------ 
मा.महापौर- उप थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार  वग, प कार, नाग रक 

या सवाच े वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे.   
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१) स.नं.९ मधील म.न.पा. व दलीप वगसरकर फ डेशन या कायरत संयु  केट 
क पांतगत थाप य, व ुत, अंतगत सजावट व याअनुषंिगक इतर वाढ व कामे करणेस व 
यासाठ  येणा-या खचास व यानुसार सोबत जोडले या प ामधील अट  व शत नुसार पुरवणी 

करारनामा करणेस मा यता देणेबाबतचा मा.आयु  यांचा ताव सभा कामकाजात दाखल 
क न घेणेबाबत मा.आयु  यांची मागणी मतास टाकणेत आली असता – 

        अनुकूल - ८१                           ितकूल – ० 

       अशी मते पडली व सदरचा वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आला 
अस याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  
                                    ----------- 
मा. वलास म डगेर  - मा.महापौर साहेब, क ले प हाळा येथुन िशव योत घेवुन जाणा-या ६ 
व ा याचे अपघाती िनधन, ीनगरम ये णालयावर केले या दहशतवाद  ह यात श हद 
झालेले २ पोिलस,  ज मुमधील संुजवा येथील ल कर  तळावर दहशतवा ांशी झाले या 
चकमक त श हद झालेले ५ जवान तसेच सुधाताई करमरकर-बालरंगभूमी या ये  रंगकम , 
दपाली को हटकर- ये  ना य द दशक दलीप को हटकर यां या प ी, जयंत मुरलीधर 
ससाणे- ीरामपुरचे माजी आमदार, वसंतराव उफ दादा केसकर- वातं यसैिनक व भाजपा ये  
नेत ेयांचे िनधन झा याने तसेच शहरातील ात-अ ात दवंगत य ना दांजली वाह यात 
यावी.    
 आजची सभा बुधवार दनांक २८/२/२०१८ रोजी दुपार  २.०० वा.पयत तहकूब करणेत 
यावी अशी सूचना मी मांडतो.                                                                  
मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर- सवानी दांजली अपण कर यासाठ  दोन िमनीटे त ध उभे रहावे. 
   (सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.)   
मा.महापौर- ीपाद िछदंम यांचा िनषेध क न व सवाना दांजली वाहून आजची सभा बुधवार 
द.२८/२/२०१८ द.ु२.०० वा.पयत तहकूब करणेत येत आहे.         
                                  --------- 
 
 

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

कायप का मांक – १३ 
सभावृ ांत 

( द.२०/२/२०१८ ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – २८.२.२०१८                    वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.२०/२/२०१८ (माहे फे ुवार  २०१८) ची तहकूब 
मा.महापािलका सभा बुधवार द.२८.२.२०१८ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस 

खालील स मा.सद य उप थत होते.  
 
 

१) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे     महापौर 
२) मा.शैलजा अ वनाश मोरे           उपमहापौर  
३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड  
४) मा. वीनल क पल हे  े

५) मा.साधना अंकुश मळेकर 

६) मा.द ा य बाबूराव साने 

७) मा.अ नी संतोष जाधव 

८) मा.सार का िशवाजी स ते 

९) मा.राहुल गुलाब जाधव 

१०) मा.वसंत भाकर बोराटे 

११) मा.बुड सुवणा वकास 

१२) मा.तापक र वनया द प (आबा) 
१३) मा.ल मणशठे सोपान स ते 

१४) मा.डोळस वकास ह र ं  

१५) मा.उंडे ल मण ध डू 

१६) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 
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१७) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१८) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१९) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

२०) मा.बारसे यांका वण 

२१) मा.अ जत दामोदर ग हाणे 

२२) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

२३) मा.लांडगे सा रका संतोष 

२४) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२५) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२६) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

२७) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२८) मा.सावळे िसमा र वं  

२९) मा.ल ढे न ता योगेश 

३०) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

३१) मा.लांडे व ांत वलास 

३२) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

३३) मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 

३४) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

३५) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३६) मा.अनुराधा गणपत गोरखे 

३७) मा.केशव हनुमंत घोळवे 

३८) मा.मंगला अशोक कदम 

३९) मा.अ नी िभमा बोबडे 

४०) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

४१) मा.संजय बबन नेवाळे 

४२) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 
४३) मा.भालेकर वण महादेव 

४४) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 
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४५) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाणे 

४६) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

४७) मा.उ म काश कदळे 

४८) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

४९) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

५०) मा.जावेद रमजान शेख 

५१) मा.यादव मीनल वशाल 

५२) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

५३) मा.राजू िमसाळ 

५४) मा.बाबर शिमला राज ू

५५) मा.अिमत राज  गावडे 

५६) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

५७) मा.खानोलकर ा महेश 

५८) मा.भ डवे संिगता राज  

५९) मा.मोरे र महादू भ डव े

६०) मा.ढाके नामदेव जनादन  

६१) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

६२) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

६३) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव 

६४) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
६५) मा.अपणा िनलेश डोके 

६६) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

६७) मा.गावडे राज  तानाजी 
६८) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 

६९) मा.जय ी वसंत गावडे 

७०) मा.कोमल दपक मेवानी 
७१) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

७२) मा.सुल णा राजू धर 
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७३) मा.शाम गणपतराव लांडे 

७४) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

७५) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

७६) मा.कदम िनक ता अजुन 

७७) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

७८) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
७९) मा.ड बू आसवानी ( हरानंद) 
८०) मा.नढे वनोद जयवंत 

८१) मा.पाडाळे िनता वलास 

८२) मा.काळे उषा दलीप 

८३) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

८४) मा.पवार मिनषा मोद 

८५) मा.बारणे अचना तानाजी 
८६) मा.अिभषेक गो वंद बारणे 

८७) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारणे 

८८) मा. अॅड. भोसले सिचन सुरेश  

८९) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

९०) मा.बारणे माया संतोष 

९१) मा.िनलेश हरामण बारणे 

९२) मा.वाघमारे अ नी व म 

९३) मा.दशले रेखा राजेश 

९४) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
९५) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

९६) मा.ममता वनायक गायकवाड 

९७) मा.कामठे तुषार गजानन 

९८) मा.च धे आरती सुरेश 

९९) मा.क पटे सं दप अ ण 

१००) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 
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१०१) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

१०२) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

१०३) मा.चं कांत बारकु नखाते 

१०४) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

१०५) मा.कुटे िनमला संजय 

१०६) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

१०७) मा. व ठल उफ नाना काटे 

१०८) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

१०९) मा.मंुढे उषा अंकुश 

११०) मा.कदम शिशकांत गणपत 

१११) मा.लोखंडे चंदा राजू 

११२) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

११३) मा.आशा धायगुडे-शडगे 

११४) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

११५) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

११६) मा.राजापुरे माधवी राज  

११७) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

११८) मा.नवनाथ द ू जगताप 

११९) मा.संतोष बबन कांबळे 

१२०) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

१२१) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

१२२) मा.हषल म छं  ढोरे  

१२३) मा. वाबळे संजय म हारराव   

१२४) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

१२५) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

१२६) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू 

१२७) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडगे  
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यािशवाय मा. ावण ह डकर- आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.तळदेकर-

मु यलेखाप र क,  मा.दुधेकर, मा.पठाण-सहशहर अिभयंता, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.खोत, 
मा.बोदडे, मा.राऊत, मा.झगडे - सहा.आयु , मा.पवार- .कायदा स लागार, मा.साळंुके- मु य 
उदयान अिध क, मा.िनकम, मा. इंगळे, मा.तांबे, मा.लडकत, मा.ओंभासे, मा.ग टूवार, 
मा.गायकवाड, मा.पवार - कायकार  अिभयंता तसेच मा.पी. गाडेकर, मा.आर.गाडेकर- शासन 
अिधकार   हे  अिधकार   सभेस  उप थत  होते.  

      -------- 
 
मा. वलास म डगेर  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. शंकराचाय ी ी 
जय  सर वती वामी - कांचीपुरम शंकर मठाचे मठािधपती, व स - भारतीय सै यदलातील 
वंग कमांडर,  क याणिसंह चौहान - राज थान वधानसभा भाजपाचे आमदार, लोक  िसंह -
उ र देश वधानसभा भाजपाचे आमदार यांचे द:ुखद िनधन झा याने यांना दांजली 
वाह यात यावी. 
मा.बाबू  उफ ेमकुमार नायर -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनूमोदन देतो. 
मा.महापौर-  सवानी दांजली वाहणेसाठ  दोन िमनीटे त ध उभे रहावे. 
     (सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली)    

      ------- 
मा.महापौर - उप थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार  वग, प कार, 
नाग रक  या  सवाच े वागत  क न  सभा  कामकाजाला  सु वात  करणेत  येत  आहे.   

िनयु या 
 

वषय मांक १) महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाच े कलम २० (५) म ये तरतूद           
के या माणे थायी सिमतीवर ८ (आठ) मा.सद यां या िनयु या कलम ३१अ म ये तरतूद 
के या माणे माणशीर ितिनिध व देऊन नामिनदशना दारे करणे.                                                         
मा.नगरसिचव – वषय मांक १ महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाच ेकलम २० (५) म ये 
तरतूद के या माणे मा. थायी सिमतीवर ८ (आठ) मा.सद यां या िनयु या सन २००७ चा  
महारा  अ यादेश मांक २ अ वये महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३१ अ 
म ये तरतूद के या माणे माणशीर ितिनिध व देऊन नामिनदशना दारे करणे कर ता सदर 
कलमा अ वये महानगरपािलका अिधिनयमा वये गठ त कर यात येणा-या सिम यांम ये 
महानगरपािलकेतील मा यता ा  राजक य प ांना व गटांना खाञीपुवक पुरेसे ितिनधी व 
िमळावे हणून सिम यांवर बलाबलानुसार ितिनधी व दे याची तरतूद कर यात आली. तसेच 
र  होणा-या जागांवर िनवृ  झालेला मा.सद य या मा यता ा  प ाचा, न दणीकृत प ाचा 
गटाचा आघाड चा कंवा ं टचा आहे याच मा यता ा  प ा या/न दणीकृत 
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प ा या/गटा या/ आघाड या कंवा ं ट या मा.सद यास नामिनदिशत करावयाचे असून 
व मान मा. थायी सिमतीचे दनांक १ माच २०१८ रोजी दुपार  िनवृ  होणारे सद यांची नांवे 
पुढ ल माणे- 
१) मा.सावळे िसमा र वं  २) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड  ३) मा.मंुढे उषा अंकुश        
४) मा.कोमल दपक मेवानी ५) मा.गोफणे अनुराधा दे वदास ६) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 
७) मा.हषल म छं  ढोरे ८) मा.आशा धायगुडे-शडगे या माणे पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
भारतीय जनता पाट  – ६ , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका रा वाद  काँ ेस पाट  - २ या 
प यबला माणे िनयु या करणे कर ता. 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट  गटनेते तथा सभागृहनेता 
मा.एकनाथ रावसाहेब पवार यांनी यां या प ाचे ६ सद यांची नांवे बंद लखोटयाम ये 
वा र नीशी मा.महापौरांकडे ावीत. (बंद लखोटा देणेत आला.) 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका रा वाद  काँ ेस पाट  गटनेते तथा वरोधी प नेता 
मा.योगेश मंगलसेन बहल यांनी यां या प ा या २ सद यांचे नाव बंद लखोटयाम ये 
वा र नीशी महापौरांकडे ावीत. (बंद लखोटा देणेत आला.) 
यानंतर – 

      मा.महापौर यांनी बंद लखोटे सवासम  उघडले आ ण याम ये असणार  नांवे 
ी.आ णा बोदडे, . ेञीय अिधकार , क ेञीय कायालय यांनी सभागृहात वाचून दाख वली ती 

पुढ ल माणे- 
१) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे- पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता 

पाट  २) मा.आंगोळकर सागर सुिनल- पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट  
३) मा.ममता वनायक गायकवाड- पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट  ४) 
मा.राहुल गुलाब जाधव- पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट  ५) मा.ल ढे 
न ता योगेश- पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट  ६) मा.म डगेर  वलास 
हनुमंतराव- पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट  ७) मा.गीता सुिशल 
मंचरकर- पंपर  िचंचवड महानगरपािलका रा वाद  काँ ेस पाट  ८) मा.खानोलकर ा महेश- 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  रा वाद  काँ ेस पाट . 

ठराव मांक  - १४४            वषय मांक - १ 
दनांक – २८/२/२०१८           वभाग – मा.नगरसिचव    
    

मा. थायी सिमती सद य   

महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाच े कलम २० (५) म ये तरतूद के या माणे 
थायी सिमतीवर ८ (आठ) मा.सद यां या िनयु या सन २००७ चा महारा  अ यादेश मांक 
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२ अ वये महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३१ अ म ये तरतूद के या माणे 
माणशीर ितिनिध व देवून नामिनदशना ारे करणेकामी मा यता ा  प ांचे/न दणीकृत 

प ांच/ेगटांचे तौलिनक सं याबळ वचारात घेवून आ ण सभागृह नेता/ वरोधी 
प नेता/गटनेता यां याशी वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या 
सं याबळां या माणात १) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे २) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 
३) मा.ममता वनायक गायकवाड ४) मा.राहुल गुलाब जाधव ५) मा.ल ढे न ता योगेश ६) 
मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव ७) मा.गीता सुिशल मंचरकर ८) मा.खानोलकर ा महेश  

या पािलका सद यां या पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थायी सिमतीचे सद य 
हणून नामिनदशना ारे िनयु या  कर यात आ या अस याचे जाह र करणेत येत आहे. 

                                                   महापौर 
                                          पंपर  िचंचवड महानगरपािलका    
        -------- 

  

(मा.महापौर, मा.उपमहापौर, मा.स ा ढ प नेते, मा. वरोधी प नेते, सव प ांचे मा.गटनेते 
यांचे ह ते िनयु  सिमती सद यांचा पु पगु छ देवुन स मान करणेत आला)                 
मा.भाऊसाहेब भोईर -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मी एक वषय 
मांडणार आहे. या वषयाला राजक य काह  नाह , यापुव  देखील अशी घटना घड यानंतर मी, 
आपण पण सभागृहात होतात. दुस-या प ा या नगरसेवका या संदभात घटना घड यानंतर मी 
तो  मांडला होता. याचा गांभीयाने आयु ांनी यावेळेस िनणय घेतलेला होता.  कोण याह  
प ाचे नगरसेवक असेलतर, एखादयावेळेस एखाद  घटना घड यानंतर सभागृहाने या वषयाला 
खंबीरपणे पाठ ंबा देणे हे आपल कत य आहे. दोन दवसापासून तूषार कामठे या संदभात 
वतमानपञाम ये बातमी येते. कोणतेह  बंधन असतात, आचारसं हता असते असे काह तर  
िनयम असतात. तुषार कामठेनी चुकल,े बरोबर हा िनणय जर  कोणी यायचा असतो. एखादा 
ठेकेदार यावेळेस असं मोठ धाडस करतो यावेळला आपली कुठेतर  पकड चुकली क  काय 
अशी शंका िनमाण होते. एखाद  चुक जर तुषार कामठेची असेलतर यासाठ  प ाचे व र  नेते 
असतात या प ा या ने यांकडे यांची त ार करणे कंबहुना आयु ांकडे जाणं, कंबहुना 
महापौरांकडे जाणं आव यक आहे. पण डायरे ट वतमानपञा या बातमीपासून एक 
नगरसेवकांची चचा वतमानपञात होणं या सव नगरसेवकाकडे या तून पाह ले जाते. या 
आतापयत घडले या घटनेवर आपण या ठकाणी ताबडतोब कारवाई करा अशा प दतीच मागे 
सु दा  शांत शे ट या संदभात आपण होते सभागृहाम ये. यावेळेस देखील मी हेच बोललो 
होतो. यावेळेस देखील मी या प ात  न हतो. प ीय वातावरण कर यापे ा तूषार कामठे 
सभागृहातील सद य आहे याचा मान-स मान हा येकाने राखने अ यंत गरजेचे आहे. ह च 
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घटना जर अिधका-या या संदभात घडली असतीतर काय झाल असतं. परंतु एवढा कसला माज 
आला या ठेकेदाराला, यान डायरे ट सांगायच एखाद नगरसेवक खंडणी, िनवडणूक कशा 
प दतीने घेतली जाते आ ण खंडणी  काय आहे. कोण या प दतीची हैसीयत या ठेकेदाराची 
आहे. हणून आयु  साहेब मला असं वाटत क  या याम ये गांभीयान आपण ल  देणे 
गरजेच आहे. कोणतर  उठतो ऐरागैरा आ ण  नगरसेवकांब ल असं जाह र व य करतो, तेपण 
वतमानपञाम ये. याला  िनयम आहेत. तो ठेकेदार महापािलकेचा असेलतर आयु , महापौर, 
प ाच ेव र  नेते असतात. परंतु अशा प दतीचा कुणाला माज येत असेलतर याची शहािनशा 
क न चौकशी क न याला लॅकली टला टाकणे गरजेचे आहे. कारण यानंतर परत अशी 
घटना कोणी करता कामा नये. मला अस वाटत क  प ने यांनी या यावर गांभीयान ेदखल 
घेणे गरजेच आहे. तुषार कामठे कोण या प ाचा आहे याच काह  नाह   पण  सभागृहातील 
एक सद य आहेत. यां याकड या ीकोनातून पाह ल जात याच ीकोनातून आम याकड 
सु दा पाह ल जातं. हणून मा.महापौर साहेब याची आपण गांभीयाने दखल यावी आ ण 
आयु  साहेबांना या प दतीचे आदेश दयावेत क  याची चौकशी क न याला कायम व पी 
या महापािलकेचे दरवाजे बंद करावे असे मी नं  अवाहन करतो.              
मा.एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. माझे मीञ भाऊसाहेब 
भोईर यांनी खुप चांगली सूचना मांडली आहे. तुषारच मनापासून अिभनंदन करतो. एखादा 
नगरसेवक आप या भागाम ये अनिधकृत ले स काढ यासाठ  वत: र यावर येतो. कधी 
कधी अशा प दतीच काम शासनाने कर याची गरज असते. आयु  साहेब मी तु हांला वनंती 
करतो हे शहर ले स या मा यमातून जर बघीतलतर बकाल झालेले आपण बघतो आ ण 
तुषार या संदभात या ठेकेदारांनी, हणजे मुजोर  कती असते हे तु ह  ल ात ठेवा. हणजे 
सीसीट ह  म ये याच सव िचञीकरण आप या सगळया या समोर बघायला िमळू शकतं. 
आ ण ितथं जावुन दमदाट  करणं आ ण तेवढयावरच न थांबता नगरसेवकांला जीवे मार याची 
धमक तर यांने दलीच. परंतु पैसे माग याची धमक . मला असं वाटत क  तुषारची आथ क 
प र थती कमान एक ते दोन कोट  वषाला/म ह याला  कमव याची आहे. एखादा नगरसेवक 
अशा प दतीच यावेळेस काम करतो, मा.भाऊसाहेबांनी सांगीतल नगरसेवक हा कुठ या 
प ाचा आहे हा मु ा खरंच मह वाचा नाह . हणजे माजलेले ठेकेदार या महापािलकेत आहेत. 
खरतर याचे टेटमट बघीतलेतर तुमचे सगळेची सगळे नगरसेवक मा या खीशात घेवून 
फरतो ह  म ती एखादया ठेकेदाराला आहे. माझी या िनमी ान वनंती आहे क  जो कोहली 
नावाचा ठेकेदार आहे याचे आप या शहराम ये कती अनिधकृत ले स आहेत आ ण कती 
ले सचे तो पैसे भरतो आ ण कशा प दतीन महापािलकेला चुना लाव याच काम गे या अनेक 
दवसापासून केलं. तो कोणा या जवळचा  आहे हा मह वाचा मु ा नाह . पण या प दतीने 
एखादया नगरसेवकावर दादागीर  करणं, जीवे मार याची धमक  देणे, तो पैसे खातो अशा 
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प दतीचे आरोप करणं. मला असं वाटतय क  या कोहली संदभात शासनाने कडक भूमीका 
घे याची मा.महापौर साहेब तु हांला मी वनंती करतो. या ठेकेदाराला या महापािलकेत पुढ या 
काळात एकह  ले स लाव याचे काम िमळाले नाह  पाह जे अशा प दतीचे आपण शासनाला 
िनदष करावेत.  कुठ याह  प ाचा नगरसेवक, ठेकेदार अशा प दतीने काम करत असेलतर 
पुढ या काळाम ये ठेकेदाराची म ती सु दा या सभागृहा या मा यमातून आपण जीरव याची 
ख-या अथाने गरज आहे. मा.महापौर साहेब, तु ह  आदेश दयावेत क  या ठेकेदाराची सखोल 
चौकशी क न महापिलके या पैशाची कती लुट केली याची पह या दवसापासूनची वसूली 
क न या या मालम वेर ज ी आण याचे काम करावे ह च वनंती करतो. 
मा.द ाञय साने -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह.  भाऊसाहेब भोईर 
यांनी जो वषय तुषार कामठे या संदभात मांडलेला आहे याब ल पंपर  िचंचवड शहरा या 
सव नगरसेवकां या वतीने, सभागृहा या वतीने याचा मी जाह र िनषेध करतो. गॅमन इंड या 
कंपनी या मा यमातून यावेळेला साद शे ट ला असंच लॅकमेल कर याचा य  केला होता 
यावेळेला आपण याला पंपर  िचंचवड शहरातन कायम ह पार केला होता. तुषार कामठे 

आपला सहकार  नगरसेवक यांनी ले स काढले, ले स या मा यमातून जर शहर बकाल होत 
असेल, असे असताना जर ठेकेदार नगरसेवकांना अशा कारची वागणूक देत असेलतर ह  
प र थती गांभीयाने घेणे गरजेचे आहे. उदया कोणीह  उठायचा आ ण नगरसेवकांना दम 
दयायचा हा कार या या पुढे घडला गेलातर याला जी काह  सजा दयायची ते आ ह  
तु हांला न वचारता, येथून पुढे आ ह  सभागृहात चचा करणार नाह त. तो ठेकेदार कुठला 
आहे, काय करतो, याचे धंदे काय तो शहरात येणार नाह  याची जबाबदार  आ ह  घेवू आ ण 
आप याला वनंती आहे आपण या यावर कडक कारवाई करावी असे जाह र आदेश दयावेत.  
मा.तुषार कामठे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. भाऊसाहेबांनी जो 
वषय मा याब ल काढला याब ल मी मनापासून आभार  आहे. तसेच द ाकाका, एकनाथ 
पवार यांनी पाठ ंबा दाखवला व माझे सभागृहातील जे जे सहकार  मा या पाठ शी उभे राह ले 
याब ल मी यांचे मनापासून आभार मानतो. मा.महापौर साहेब, मी स टबर मह यात पह ले 

िनवेदन आकाश िच ह व परवाना वभागाला दलेले होते क  अनिधकृत ले स काढावेत 
हणून. तसेच कोहलीनी कती मह याची परमीशन घेतली आहे, कती पोलची घेतली याची 

िनवीदा मागवली होती. मला मा हती या अिधकारात सु दा मा हती दे यात आली नाह . सहा 
मह ने मला एक कागद दे यासाठ  लावला. बीट िनर क भाट साहेब हणून आहेत मी यांना 
दवसातून दोन फोन लावतो ते फोन सु दा घेत नाह त आ ण उ र सु दा देत नाह त.  
पी.बी.गायकवाड, ी. खोराटे साहेबांकडे कं लट केलेली होती यांनी सु दा काह  ऍ शन 
घेतलेली नाह . मी कोहलीचे जे अनिधकृत ले स होते ते काढ याचे काम मी गेले तीन मह ने 
चालू ठेवल होतं. या शहराम ये जे अनिधकृत ले स लावले याबाबत माझी मोह म होती. मी 
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आंदोलन सु दा केले होते. या याम ये माझा कुठलाह  वाथ नाह . माझी यांनी ५० लाखाची 
खंडणी माग याची कं लट केलेली आहे. जे अनिधकृत ले स आहेत याबाबत येथून पुढे 
आमची मोह म अशीच चालू राहणार आहे. शासनाने याची दखल घेतली नाह तर उदयापासून 
माझी ह  अशीच मा हम चालू असेल, याम ये कुठलाह  वाथ नाह  एवढेच बोलतो. आपण 
या याम ये दखल घेवून  कोहलीला लॅकली ट म ये टाकावे एवढ  वनंती करतो. 

मा.राहूल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. कोहलीला कोण 
अिधकार  पाठ शी घालतो. तुषारने शासनाला पञ यवहार केलेला आहे. या ठकाणी आयट  
लोक भरपूर आहेत. मेलवर  क ले ट येतात.  नगरसेवक काह च करत नाह  असे वाटते. या 
मा यमातून तुषार य  केला असेलतर आ ण या कोहलीन हे जर पाऊल उचललेल असेलतर 
आयु  साहेब आपण देखील पहाव क  कोण अिधकार  याला पाठ शी घालतात. कशासाठ  
घालतात. संपुण शहराचे आपण ले सच ऑड ट केलेतर आप या ल ात येईल क  कती 
िलगल आहेत हे दसेल. तुषारची कोहलीने जी खोट  क ले ट केलेली असेलतर याची आपण 
चौकशी करावी, याला लॅकली ट करावे. आ ण सभागृहात पैशाचा कंवा टॅ सचा  वषय यानी 
काढला असेलतर तो िमिनटस मधुन वगळ यात यावे अशी मी वनंती करतो आ ण कोहलीवर 
व संबंिधत अिधका-याची चौकशी क न कारवाई करावी असं मा.महापौर साहेब आपण 
या ठकाणी सांगाव.    
मा.एकनाथ पवार- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. सव स मा.सद यांनी 
या ठकाणी तुषार या संदभातल मत या सभे या समोर आणलेले आहे. मी वनंती करतो क  
तुषारने स टबर पासून या अिधका-यांना पञ दले, बीटिनर क जाणुनबूजून या गो ीकडे 
दुल  करतो. या िनमी ाने दो ह  अिधका-यांवर िनलंबनाची कारवाई करावी आ ण या 
ठेकेदाराचे सगळे ले स महापालकेनी ज  क न महसुलाम ये वाढ करावी अशा प दतीचे 
मा.महापौर साहेब आपण िनदष दयावेत.  
मा.महापौर- आज आप या सगळया नगरसेवकांनी आपले सहकार  नगरसेवक तुषार कामठे 
यां यावर जे ठेकेदारांनी आरोप केले या संबिंधत तो जो कोणी ठेकेदार असेल याचा ठेका र  
करावा आ ण जे अिधकार  असतील यांची यो य ती चौकशी क न यां यावर कारवाई करावी. 
मा.आयु ांनी याबाबत यो य ती कारवाई करावी असे मी आयु ांना आदेश देतो.  
 

मा.िनमला गायकवाड -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
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                वषय मांक -२ 

दनांक – २८/२/२०१८        वभाग- मा.आयु    

 

      संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मुलेप/१/का व/५७/१८  
                द.१२/१/२०१८ 

       २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव मांक २०३१ द.१७/१/२०१८ .   
      महारा  शासन नगर वकास वभाग शासन िनणय पीएमसी-३००३/१४९०   
१२४/०३ न व-२२ द.१९/४/२००७ या शासन आदेशानुसार पुणे महानगरपािलका व पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकाचे प रवहन उप माचे वलीनीकरण क न भारतीय कंपनी कायदा 
१९५६ अ वये पुणे महानगर प रवहन महामंडळ मया दत या अिभनामाची कंपनी थापन 
कर यास शासनाची मा यता दे यात आली आहे. महारा  शासन नगर वकास वभाग 
यांचेकड ल शासन िनणय .एनयुआर-२०१३/  .३३८/न व-३३ द.१८/२/२०१४ या शासन 
आदेशा माणे पुणे महानगर प रवहन महामंडळाचे सन २०१६-१७ चे वा षक ले यांची तपासणी 
क न संचालन तूट (Operating Deficit) महानगरपािलके या मु य लेखा प र क यांनी 
मा णत करणे आहे. याक रता मा.आयु  यांनी वषयां कत कारणासाठ  लेखा प र ण 

करणे या सुचना दले या आहेत.  

      यानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मु य लेखा प र ण वभागामाफत 
लेखाप र ण कर यात आले असुन यातील ठळक बाबी खालील माणे. 
 ·   महामंडळाचे सन २०१६-१७ चे एकुण उ प न   र. .५७६.७८ कोट  

  .       महामंडळाचा सन २०१६-१७ चे एकुण खच          र. . ९२०.५४ कोट  

    .       एकुण तोटा                                                                  र. . ३४३.७६ कोट  

        मनपा व इतर अनुदान वजा जाता एकुण संचालन तुट   र. . २१०.४४ कोट  

या माणे पंपर  िचंचवड मनपाचे मु य लेखाप र ण कायालयाकडून पुणे महानगर 
प रवहन महामंडळाचे सन २०१६-१७ या आिथक वषातील र. .२१०.४४ कोट  संचालन तूट 
(Operating Deficit) बाबत केले या तावा सोबतचे लेखाप र ण अहवालास मा यता देणेत 
येत आहे.  

मा.सार का लांडगे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
मा.द ाञय साने - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. पीएमपीएमएल या 
गेले आठरा वष या कामगारांचा आपण सांभाळ करतो आहेत.  माझी वनंती आहे क  ठराव 
असा केलेला आहे. या कामगारांची हालत सव नगरसेवकांनी, पीएमपीएमएलचे सद य 
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या ठकाणी आहेत यांना मा हती आहे. अनेकवेळा मागणी क न सु दा कमचार  या ठकाणी 

आहेत यांची हालअपे ा अतीशय वचीञ चालू आहे असं अनेकवेळा या सभागृहाम ये सांगीतल 
गेल असताना सु दा आपण या कामगारांना डयुटया चज क न देत नाह त. इथला जो 
कमचार  आहे याला हाडपसर, वडू या ठकाणी आपले कमचार  आ ण यांचे कमचार  या या 
ठकाणी ठेवलेले आहेत आप या कमचा-यांची पळवणूक होत आहे ती थांबव याची आप याला 
वनंती आहे. १७८ कामगार पीसीएमट चे पीएमपीएमएलने घेतलेले आहेत ते पु हा एकदा 
आप या महापािलकेकडे यावेत. आप याकडे कामगार कमी आहेत. मी वनंती करतो क  ते 
कमचार  घेणेबाबत आपण ठराव केलेला असेलतर याची अंमलबजावणी करावी व आप या 
महापािलकेम ये यावेत अ यथा यांना कायदेिशर घेता येत नसेलतर आप या कमचा-याना 
आप या शहरात काम दे यात यावे अशी वनंती करतो. काल कंुभार हणुन कमचार  मा या 
वॉडात राहत आहे याची कहाणी मी ऐकली तो रटायड झाला आहे. वायसीएमम ये तो 
ऍडमीट आहे याला पीएफ सु दा िमळालेला नाह . एवढ  आप या कमचा-याची पळवणूक होत 
असेलतर, सेवा केलेला फंड िमळत नसेलतर यापे ा दुभा याची गो  नाह . या ठकाणी जी 
हटलरशाह  होती ते आता येथून गेलेले आहेत आता नयना गंूडे आले या आहेत. आप याला 
वनंती करतो क  कसेह  क न तीकडे जा यासाठ  आड च ते तीन तास लागतात व ये यासाठ  
आड च ते तीन तास लागतात. आ ण आठ तास डयुट  जर केली असेलतर या कमचा-यांची 
मानसीक थती खुप वचीञ झालेली आहे. याम ये मा.महापौर साहेब, आपण ल  दयावे. जे 
जे सद य या सिमतीवर आहेत यांनी आप या कमचा-यांना या ठकाणी आण यासाठ  य  
करावेत एवढ  वनंती करतो. 
मा.सिचन िचखले - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. द ाकाका साने यांनी 
मांडलेली अ यंत मह वाची सूचना आहे. आपले १७८ कमचार  ितकडे गेले एक ते दड वष 
आप या महापािलका प रसरातून रोज अपडाऊन पुणे येथे करतात. गेली पुण यांची स हस 
पाणीपुरवठा, वदयूत, टॅ स वभाग या वभागात झालेली होती परंतु तुकाराम मंुढे यांनी पुणे 
महानगर प रवहन महामंडळाकडे वग क न घेतलेले आहे. मा या भागाम ये एक य  आहे 
याला ेनटयूमर आहे. दहा ते पंधरा दवस तो मा याकडे आला, स ा ढ प ने यांची सु दा 
याने भेट घेतलेली होती. तो रडत होता क  उदया मी राजीनामा देतो मला स ह स करायची 

नाह  असा हणत होता एवढा तो ञ त झालेला कमचार होतो. ह  तीसर  वेळ आहे या 
कमचा-यां या वषयावर आपण चचा करतो. हा वषय गांभीयाने आपण वचारात घेतला 
पाह जे. १७८ लोकांना आप या महापािलकेत पु हा एकदा कायम व पी घेतले पाह जे अशी मी 
मागणी करतो. आपले पंपर  िचंचवड शहर माट िसट म ये आलेले आहे. बीआरट एस र ते 
सोडलेतर आजूबाजूचा प रसर आहे या ठकाणी बससेवा उपल ध क न दलेली आहे. पंपर  
असेल, काळेवाड  असेल अ या पंपर  िचंचवड शहरात दोन-तीन दवसापुव  सव 
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वतमानपञाम ये िस द  दलेली होती. जेवढे ये  नागर क, वदयाथ  वग, अपंग, अंध लोक 
असतील आता उ हाळा चालू झालेला आहे काह  काह  ठकाणी अ रश: बस टॉप उभे केलेले 
नाह त. अ रश: कडक उ हाम ये हे लोक बसची वाट बघत असतात. अशा काह  घटना 
घडले या आहेत या शहराम ये क  एखादा य  उ हाम ये उभा आ ण तो उ हाने सु दा 
ए सपायर झालेला आहे. माझी या सभागृहा या वतीने तु हांला नं  वनंती आहे क  या या 
ठकाणी आपले इ टरनल जेवढे र ते आहेत, या या ठकाणी पीएमपीएलची बससेवा 
सवसामा य नागर कांसाठ  केलेली आहे या या ठकाणी आपण चांगले सुस ज अस ेबस टॉप 
उभे करावेत. जेणेक न उ हाळा असेल, पावसाळा असेल या लोकांना ितथ ं यव थतपणे 
थांबता येईल याच माणे या या ठकाणी प या या पा याची यव था करावी. कारण क   
एवढया मोठया माणात आपण िनधी वग करतो परंतु आप या नागर कांची आपण काळजी 
घेताना दसत नाह त. हा वषय ज हाळयाचा आहे मह वाचा वषय आहे याकडे ल  दयावी 
अशी वनंती करतो.                       
मा.संद प वाघेरे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. पीएमपीएमएलवर एक 
वष झाल े वषय चालला आहे. तुकाराम मंुढे साहेब हे तुकलक  महंमद आहेत. ते जे हा पासून 
पीएमपीएमएलला आले ते हापासून आप या १७८ कमचा-यांवर अ याय झाला, जे सतरा वष 
आप या महापािलके या अ थापनेवर होते. यांनी तातड चा आदेश काढला आ ण यां या 
अ थापनेवर घेतले यांना काञज-हाडपसर, पु याम ये वेगवेगळया ठकाणी यांना जॉब दले 
आहेत. सकाळ  ६ वाजता यांची डयुट  असते ते सकाळ  चार वाजता पाच वाजता उठणार 
हणजे आठ तासाचे काम यांना बारा तास कराव लागत होतं. या प र थतीम ये आम या 

येथील एक राजु परदेशी हणून आहे याला पॅरेलीसेसचा अटॅक आला याला दोन मुलीं आहेत. 
तो काञजला जावुन कधी येणार. शेवट तो राजीनामा दे या या वचारात आला. आज १७८ 
मधले १४३ कमचार  राह लेले आहेत. बाक चे कोणी रटायड झाले यातले तीन अटॅकने मेले. 
चार जणाना अटॅक आला. मा.महापौर साहेब आपण कती दवस यांचा अंत बघायचा. 
आप या जीबी म ये मागे ठराव झालेला आहे याची अंमलबजावणी क न, मॅडमला सांगुन 
यांची अ थापना आप याकडे वग क न घेता येईल आ ण यांना कमीत कमी आता दोन-चार 

वष राह लेले आहेत ते सुखाच ेतर  जातील. यां या ब ल सहानुभूतीपुवक वचार करत नाह त. 
फ  चचाच करतो. अजून कती चचा करायची, एवढे बोलून थांबतो.  

मा.पंकज भालेकर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आज आपण 
या ठकाणी पीएमपीएमएल या वषयावर चचा करतो. यांना दरवेळेस िनधी दे यासाठ  वषय 
येतो यावेळेस कमचा-यांचा वषय बोलला जातो. यानंतर कोणी या ठकाणी ल  देत नाह त. 
मला वाटते क  चार पाच जीबी पुव  या ठकाणी ठराव झालेला होता १७८ कमचार  
महापािलकेम ये पीएमपीएमएलचे पुव  काम करत होते यांना परत घे यासाठ  ठराव झालेला 
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होता. या यानंतर आजपयत पीएमपीएमएलला पञ सु दा दलेले नाह . मी शासनाला 
वारंवार वचारले यांनी सांगीतले क  सव वभागातून मा हती मागवतो. साध मागणीचे पञ 
सु दा आप या महापािलकेकडून पीएमपीएमएलला गेलेले नाह . यात ल  घातले पाह जे. हे 
कमचार  सोळा सतरा वष आप याकडे काम करतात यामुळ आज यांची जबाबदार  आज 
आपली आहे. सव स मा.नगरसवेकांनी सांगीतले या माणे आपण १७८ कमचा-यांचे पञ 
पीएमपीएमएलला आप याकडे घे यासंदभात दयावे. माग या वेळेस मी सांगीतलेलं होत 
पीएमपीएमएलचे कमचार  आजार  पडतात, यावेळेस ते हॉ पटलम ये असतात जो ऍड हा स 
िमळतो तो घे यासाठ  सु दा यांना पु याम ये जावे लागते.  माग यावेळेस सांगीतले होते 
एक कमचार  आजार  पडला या या ऍड हा स पेमटची ोसेस कर यासाठ  मी वत: 
पु याम ये गेलेलो होतो. या ठकाणी कोणी पीएमपीएमएलचे अिधकार  आलेले असतीलतर 
यांना कृपया सांगावे क  िनदान आप या प रसरातील पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 

ह तील जे वा त यास असलेल े कमचार  आहेत या कमच-यासाठ  ऍड हा स कम तर  
आप या महापािलकेम ये पह यासारखी राबवावी जेणेक न यांना हेलपाटे मारायला लागायचे 
नाह त. एवढे सांगतो आ ण थांबतो. 
मा. ानदेव थोरात - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. या सभागृहातले 
कामगार ेञाम ये िनवडून आलेले बरेचसे नगरसेवक आहेत. जो माणूस स हसला लागतो 
आ ण स हसला लाग यानंतर  याच ५८ या वषापयत िनयोजन असते, ते िनयोजन 
करताना याचा संसाराचा आ ण घराचा गाडा ओढता ओढता तो कामावर जात असतो. आपण 

येक वेळेस यांनी िनधीची मागणी केली क  आपण तो वषय घेतो. आताच मा या 
सहकायानी सांगीतले या माणे आपण िनधी पुरता यांचा वषय घेतो पण ते कामगार खरच 
वा-यावर सोडले जातात. आप या कामगारासाठ  पीएमपीएमएल सावञ भावाची वागणूक का 
करतय. येकवेळेस चचा झा यानंतर याचा िनधी मंजूर करतो. मा.महापौर साहेब, माझी 
वनंती आहे क  खरच यांचा िनधी आडवा. प ह यांदा कामागारांचा वषय होवू दयावा आ ण 
मग यांचा िनधी दया. आप याकडून कुठलाच पञ यवहार पीएमपीएमएलला केला जात नाह . 
आप याकडे बंद ट चज करायचे हणलेतर  आप याला कुठलाच अिधकार नाह . एक दवस 
यांना सभागृहात बोलवावे आ ण हे सगळे वषय करा व कामगारांचा वषय माग  लावावा व 

नंतर यांचा वषय करावा असं मला वाटत, ध यवाद. 
मा.हषल ढोरे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. गे या क येक दवस हा 
पीएमपीएमएलचा वषय आपण सभागृहाम ये घेत असतो. या वषयाची कुठेह  गांभीयाने दखल 
घेतली जात नाह . थायी सिमतीम ये सद य हणून मी गेले एक वष काम करतो.  आम या 
सभापती िसमाताई सावळे यांनी अनेक वेळा मंुढे यांना आमंञीत केले क  तु ह  या, आ हांला 
पीएमपीएमएलचे  तुम या समोर मांडायचे आहेत. फ  िनधीसाठ  पंपर  िचंचवड   
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महापािलका आहे का ह  खरोखर आम या सव नगरसेवकां या मनाम ये शंका आहे. जे हा 
फ  िनधीचा वषय येतो ते हाच आप यापुढे हा वषय येतो. परंतु आज १७८ कमचार  
या यामधले जवळ जवळ ७५ ट के कमचार  हे ये या सहा मह यात रटायड होणार आहेत. 
यांच वय झाल आहे अशा कमचा-यांना तु ह  डायरे ट काञज, हाडपसर अशा ठकाणी यांना 

काम कर यासाठ  पाठवतात. तो कमचार  सकाळ  घरातून िनघाला क  तो राञी १२.०० 
वाजताच घर  येणार अशा कारची वचीञ वागणूक आम या कमचा-यांना दली जाते. मी 
मा.महापौरांना आ ण आयु  साहेबांना एवढ च वनंती करतो क  हा वषय सगळयाच 
नगरसेवकांचा वषय आहे. खरच आप या १७८ कमचा-यांना पु हा एकदा आप या पंपर  
िचंचवड महापािलकेत यावे असे तु ह  आदेश आयु ांना दयावेत अशी वनंती आहे, ध यवाद. 
मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. पीएमपीएमएलचा 
वषय यावेळेला मु यलेखाप र णासाठ  यांनी आप याकडे अहवाल पाठ वलेला आहे. 
मा.आयु  साहेब खरेतर अशी खुप मोठ  अपे ा होती क  तुकाराम मंुढे साहेब यावेळेला 
आप याकडे पीएमपीएमएलला आले यावेळेला बसम ये काह तर  चांग या सुधारणा होतील, 
उ प नाम ये खुप चांग या प दतीने वाढ होईल परंतु हणतातना क  मुलांना खुप धाक 
लावलातर उलट होत असते. आपण घराम ये मुलाला जर खुप धाक लावायला गेलतर मुल 
बीघडतातच. यावेळेला मंुढे साहेबांनी खुप धाक लाव याचा य  केला परंतु   येथे तु ह  चाट 
दलेला आहे या चाटम ये मागील वषापे ा आजपयत मोठ  तूट आलेली आहे. ७१०.४९ एवढ 
उ प न मागील वष  होतं आ ण या वषाची ५७७.८५ असे उ प न आहे. कती मोठ  तूट 
याम ये आहे. आपले कमचार  वारंवार सांगत होते, तु ह  ऐकलेल आहे तु ह  कमचा-याशी 
बोललेले आहात क  या यामधुन आ हांला िश ा देवून पीएमपीएमएल म ये सुधारणा होणार 
नाह . कारण तेथे ाय हेट या बसेस आहेत याच बसेस ऑन ट आहेत यामुळे आप या 
लोकांना घर  बसावे लागते. हणजे हे तुकाराम मंुढे साहेबांनी केलेलं काम आहे असं मी 
हणणार नाह , शंभर ट के. यां या खाली असलेले दोन तीन अिधकार  आहेत या दोन तीन 

अिधका-यांनीच हे सगळ यां याकडे िशजवलेल हे सगळ करण आहे. यामुळे बाक या 
लोकांना ञास झालेला आहे. क  आप या पंपर  िचंचवड या लोकांना वेळेवर बस िमळणार 
नाह  हणून यांना लांब इकडून तीकडे टाका. यां या काह  लोकांना यांनी िश ा केलेली 
असले क  जे यांचे आवडते नाह त हणून. मी नेहमी सांगते क  आप याकडचा लास वन 
अिधकार  एकच आहे परंतु शेवट  यांना घर  बस व या िशवाय ते लोक ग प बसले नाह त. 
आपण मगाशी एका ठेकेदाराब ल बोललो क  या माणसानी ञास दला हणून आपण 
आप या नगरसेवकाची बाजू घेतली, आपण या नगरसेवका या बाजूने आहेत कुठ याह  
ठेकेदाराची ह मत होता कामा नये. पण यावेळेस पीएमपीएलम ये अिधकार  लोक असे 
वागतात तेथे हे सरास घडत. यावेळेला कोण बघणार. तु हांला नावािनशी सगळे कमचार  
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यांच ितनीधी व हणून आ ह   तुम या पुढे घेवून आलेलो  होतो.  १७८ स पे ड केलेले 

आहेत यां या तारखा बघा हणजे तार खा वेगळया आहेत यांची अनुप थती वेगळया दवशी 
दाखवली आ ण िनलंबीत केलेले आहे असे कमचार  आहेत. अशा कारचा सगळा सावळाग धळ 
आहे. कोणताह  बीझनेस एवढा सगळा सपोट असताना एवढया लॉसम ये जातो, कती दवस 
करायच.े आप या नागर कां या सेवेसाठ  आपण तो ा सपोट वभाग सांभाळतो. जस आरो य 
वभाग आप याला क पलसर  सांभाळायला पाह जे याच प दतीन ा सपोट वभाग पण 
सांभाळायला पाह जे. आपण हे सव करत असतो परंतु तुम या सारखी मोठया ले हलची माणस 
असताना हा धंदा आपला तोटयात जातोच कसा. जसे जाह रातीच े कती दवसाचे पैसे भरलेले 
होते, ले स या बोडचे.  मग ते इतके दवस ले सचे बोड तेथे ठेवले का का पुढे अजून     
चार मह ने कुणा यातर  अ ाने चालले हे पीएमपीएमएलम ये बघीतल जात का. यां या 
कतीतर  इमारती भाडयाने दले या आहेत यांच भाड येते का, कतीतर  पीएमपीएमएल या 
बसवर जाह राती आहेत या जाह राती म हनोमह ने तशाच चालले या असतात. याचा रे हे यू 
बुडतो का. पीएमपीएमएलला २१० कोट  दयायचे आहेत. १४०२ बसेस ऑनरोडवर चालतात. 
६५३ बसेस ऑफ रोड आहेत. एवढया बसेस बंद असतील आ ण तु ह  ाय हेट बसेस घेणार 
असालतर मग सगळ ाय हेट करानां. तु ह  ठेकेदारा या बस वापरा यां याकडून आप याला 
उ प न िमळेल. एवढ  तूट भ न काढून परत यांना सगळया गो ी दयाय या असतीलतर 
या या ऐवजी तु ह  सगळया ठेकेदारा याच बसेस या कंवा आपण घेतले या बसेस 

क पलसर  तुम या कडे बस आ या असतीलतर ठेकेदाराला चालवायला दया. पंपर  िचंचवड 
मधील बहुतांशी पासक  बंद केलेले आहेत. लोक हणतील आम या येथे पास क  नाह  
आ ह  कुठ लांब जावुन पास काढायचा. लोक हुशार आहेत, ओला, उबर सार या गाडया दारात 
येवून सोडतात. र ा आहेत, उबर र ा चालू झाले या आहेत. फोन केलातर दारात येतात.  
या ठकाणी जायचे या ठकाणी सोडतात. मग बससाठ  पास क  ते सु दा कुठतर  लांब 

जायच आ ण या यासाठ  १०० . खच करायचा. ह  पंपर  िचंचवड कामगार नगर  आहे या 
नगर तील नागर कांसाठ  ा सपोट आ ण आरो य हे पाह जे का तर या र  वाह या आहेत. 
हे सुरळ त चालू ठेवायचे असेलतर आ ण लोकांना जर चांग या सु वधा दयाय या असतीलतर  
या ठकाणी चांगल ल  घातले गेले पाह जे. दरवेळेला हा वषय येतो कमचा-यांना ञासदायक 
आहे. टार वाहला या दवशी यांची मुलाखत दाखवत होते. मी हणलं हे कमचार  ट ह वर 
दसले, झाल हणल आता यांनातर काढून टाकतात क  काय आता. ते कमचार  ट ह वर 
दसत होते पण भीती आ हांला वाटत होती. कारण शेवट  ते लोक आम याकडेच येणार 
आहेत. आ हांला असं केल, आ हांला तसं केल, आ हांला ती िश ा दली. ह  सगळ  लोक 
कोटात गेली, मग कोटाचा खच कोण करणार. एवढे पैसे यां याकडे आहेत का. यांना एवढा 
पगार आहे का, एवढा खच क न ते लोक काय काम करणार. आ ण हणून धाक हा न क  
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असला पाह जे. परंतु हा धाक लावत असताना आपले उ प न कती खाली गेले. २१०.४९  
कोट ची आप याला तूट भ न काढायची, या सगळया गो ीचा वचार करायचा आहे.  थोडया 
दवस िनधी न देता काय होते ते बघु. आप या कमचा-यांना जर वाईट वागणूक देणार 
असतीलतर ितथे तु हा-ंआ हांला स मान नसेल, तु ह  लोक काम करणार नसालतर,  
आप या येथील पास क  बंद करणार असतीलतर आप या नागर कांना कमचा-यांना ञास 
होणार असेलतर मग काय हणून आपण ती पीएमपीएमएल करायची, आता खरच प ाताप 
होतोय क  ती कंपनी केली नसतीतर बरं झाल असतं.  काम करत असताना जो काम करत 
असतोना तोच वचार करत बसतो. जो काम करतो तो चुकतो, चकुला हणजे काम करायचे 
नाह  असं नसतं. आ ण हणून यावेळेला आपण काम करतो  यावेळेला कोणालाह  असं 
व न न हते पडल क  पुढ ह  पंपर  िचंचवड आज जसे आपण गाव समा व  कर याचा 
वचार करतो गांवाना आपण िनधी दे याचा वचार करतो तसच िलंक असली पाह जे पुणे 
आ ण पंपर  िचंचवडम ये लोकांना सहज र या इकडून तीकडे लवकर चांग या कोनातून   
ा सपोटशन असले पाह जे. उदया मे ोचे सु दा असच होवु शकतं. मग समोर यानी तसंच 

हसायच कां. आ ण हणून  यावेळेला आपण करारनामा करतो, काम करतो तो चुकतो. 
दु ती क न या. आ हांला पंपर  िचंचवडचा वािभमान आहे  पु या बरोबर पंपर  िचचवडचे 
नाव टाकले गेले पाह जे. ते सु दा सांगीतल गेल पाह जे. आमचे नाव टाकले गेले पाह जे.  या 
प दतीने याचा वचार केला पाह जे.  तो पयत हा वषय तहकूब ठेवावा. जो पयत चांग या 
गो ीचे िनणय आप याला िमळत नाह त तोपयत, एवढ च माझी वनंती आहे.                        
मा.राहूल कलाटे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आज हा वषय 
या ठकाणी आलेला आहे. मला वाटत यांचे जवळ जवळ सगळे पैसे दलेले आहेत एखादाच 
हा ा राह ला ते पैसे दे या अगोदर आपले जे १७८ कमचार  आहेत या कमचा-यांचा  
सोडवावा. यांना सांगा क  या लोकांना यां या जवळ या ठकाणी दया, यांचे हाल पाह लेले 
आहेत. ब-याचशा लोकांनी ह आरएस घेतली आहे. आज ते कमचार  नौकर  सोड या या 
तयार त आहेत. परंतु ह  जी पीएमपीएमएल आहे ती प लक ा सपोटसाठ  आव यक आहे. 
सगळया गो ी मा य असताना यांचा कती तोटा आपण सहन करायचा. या ठकाणी 
लेखापर ण अहवाल सादर केलेला आहे असे यात हणलेले आहे. िसंगापुरला जा, तु ह  
दुबईला जा, युएसला जा या या बसवरती प लक ा सपोटवरतीच फ  ऍड आहे. या 
ऍडवरती या भागातल प लक ा सपोट चालवत. अशा कारचा आपण यव थत लॅन 
केलातर चांगले होईल, कारण आपण पैसे देतो यामुळे आप याला बोल याचा हा क आहे. 
आपण काह  गो ी अशा कारे सुचव या तर बरे होईल. शहराची प लक ा सपोट ह  
र वाह नी आहे. २५ ते ३० ट के बसेस ठेकेदारामाफत आहेत. आज यांचेच कागदपञाव न 
दसतय क  यां या  इमारतीचे भाडे ५ कोट  पे ड ग आहे. ते सु दा वसुल करत नाह त. हे 
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अिधकार  आप याला सांगतात क  तु ह  पैसे दया. मला तर वाटतय आपण जवळ जवळ 
सगळे पैसे दलेले असताना काह  शु लक पैशासाठ  हा वषय का आणला गेलेला आहे. हा 
वषय फ   लेखाप र ण अहवाला सांग यासाठ च समोर आलेला आहे. अगोदर कती पैसे 
दलेले आहेत ते सु दा याम ये टाका. आमची एकच वनंती राह ल क  राह लेले पैसे देताना 
आप या कमचा-यांवर जो अ याय झाला या कमचा-यांना पह ला याय दया. माझी संपुण 
सभागृहा या वतीने आप याला वनंती असेल क  हे प लक ा सपोट आहे हे कसे तोटयातून 
बाहेर िनघाले यासाठ  या अिधका-यांना इकडे बोलवा, आज आप या शहरात पीएमपीएमएलच 
ऑफ स नाह . आप याला तीकडच जाव लागतं. मी माग यावेळेस पण सांगीतल होत क  तु ह  
एखाद या ठकाणी ऑफ स करा. आप या लोकांना काह  अडचणी असतीलतर आपण 
यां यापयत जाऊ शकू. एखादा ट वाढवायचा असेलतर य ठकाणी कोणी अिधकार  आहेत का, 

आ हांला तु ह  सांगा क  तु ह  या या माणसाला भेटा. हे तुमची काम करतील. या टवर बस 
पाह जे, या टवर बस नको हे सांग यासाठ  असं कोणी आहे का. मा.महापौर साहेब, माझी 
पु हा एकदा वनंती आहे क  हा शेवटचा हा ा देताना पुव  तुकाराम मंुढे ऐकत न हते मा य 
आहे पण आता आप याच पदािधका-यां या सांग याव न यांची बदली झाली आ ण आता 
नयना गुंडे आले या आहेत तर  आपण ल  घालून कमचा-यांना याय दयावा, यानंतरच हे 
कराव, ध यवाद. 
मा.आशा धायगूडे-शडगे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ख-या अथाने 
पीएमपीएमएलचा वषय सभागृहात आला क  िन तपण े नवीन असो, जुने असो, ये  
नगरसेवक असो येकाची भावना असते क  मी या वषयावर बोलले पाह ज.े या या मागच 
एकच कारण असंत क  मा या शहरातील काह  नागर क या पीएमपीएमएलचे कमचार  आहेत 
यांना याय िमळावा आ ण हणून येकाची इ छा असते क  आपण आपले वषय, आपले 
वचार या सभागृहात मांडले पाह जे. मा हत नाह  तो कोणता दवस होता, काय आप या 
सभागृहाला बु द  सुचली असेल हणून पीसीएमट  आ ण पीएमट  आपण एकञीत केली आ ण 
या दोन टोका या भूमीका असणा-या दोन शहराना आपण एकञ पीएमपीएमएल या 

नावाखाली थाप याचा य  केला. पीएमपीएमएल  कसे केले, का केले हे आता जवळपास या 
सभागृहाला मा हती आहे. पीएमपीएमएल केल खर परंतु या या उपर कोणता कोन होता हे 
मा हत नाह . आपण सगळे या सगळे अिधकार ितथ असणारे एमड  जे असतात यांना ते 
धान केलेले आहेत यामुळे आजची अव था काय आहे ती मा हती आहे यामुळे आप या 

सभागृहा या वतीने कंवा आप या महापािलके या वतीने, आपले महापौर असतील, थायी 
चेअरमन असतील, आयु  असतील हे या ठकाणी ितिनधी व करतात ते ली ली सह साठ  
कंवा यां या हो ला हो हण यासाठ  जातात अशी काह शी अव था आहे. मग या ठकाणी 
तुकाराम मंुढे साहेब आले यावेळेला भारतीय जनता पाट ची स ा होती हणून सभागृहात 
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आण यासाठ  िसमाताईनी य  केला. महापौर असतील यांनी य  केला, आयु ानी य  
केले परंतु या य ास आप याला फारसे यश िमळाले नाह . कारण आजपयत जी परंपरा होती 
क  तीकडच ेजे एमड  असतात ते आजपयत कधीह  आप या सभागृहात यांनी पाऊल ठेवलेला 
नाह , आ ण पुढे तीच परंपरा चालू ठेव याचा य  मुंढे साहेबांनी केला. येथून पुढ या 
काळाम ये आप या शहरातील कमचार  या ठकाणी असतीलतर यां याशी कशा कारची 
वागणूक कंवा वतणुक असली पाह जे या यावर कुठेतर  सभागृहाने, महापौर हणुन, आयु  
हणुन आपण सवानी एकञीत बसून िनणय घे याची गरज आज झालेली आहे. मा.महापौर 

साहेब, आज १५८ कमचार  होते, माग यावेळेस ११३ कमचार  आलेले होते यावेळेस 
यां यावरती कारवाई होते, यांना कोण या ना कोण या आरोपाखाली कामाव न िनलंबीत केले 

जाते असे एक ना अनेक कार या ठकाणी घडत असतात आ ण या ठकाणी कुठेतर  
पीएमपीएमएल या मा यमातून फ  हुकूमशाह  प दतीने कामकाज केले जाते यां यावर 
आप या महानगरपािलकेचा कुठेतर  अंकुश असला पाह जे. कारण आज २१० कोट ची तुट 
असेल कंवा अनेक िनधी यांना महानगरपािलकेतून देतो ते पैसे तुम या ना मा या 
कुणा याच घरचे नाह त. या ठकाणी दलेले पैसे हे सगळया करदा या नाग रकांचे आहेत. जे 
कर पी पैसे आप या पािलकेत देतात यातन दलेली जी अम ट आहे ती आप या शहरा या 
वकासासाठ  लागली पाह जे. ख-या अथाने पीएमपीएमएल कती वष तुट वर राहणार आहे, 
यांना कधीतर  वत:चा संसार उभा करता येणार आहे का, हा संशोधनाचा वषय असणार 

आहे. मा.आयु  साहेब, मा.महापौर साहेब, येथून पुढ या काळाम ये जर आप या सगळयांना 
एकञ राहायच असेल पीएमपीएमएल चालु ठेवायची असेलतर मा.महापौर, मा. थायी सिमती 
अ य , आयु  असतील यां या हण याला सु दा एक वेगळ वजन, एक वेगळा दजा 
या ठकाणी ा  झाला पाह जे या कोनातून तु ह  ह  पाउल उचलली पाह जेत नाह तर 

असेच राहणार. येकवेळेला वषय आला क  येक नगरसेवकाला वाटत माझी भुमीका 
मांडली पाह जे. माझे वषय मांडले पाह जे. परंतु हे फ  सभागृहात भाषण हणून कागदावर 
राहणार असं न होता  यापुढ ल काळात यां याशी झालेला करारनामा जो कोणी वाथ हणून 
केलेला असेल कोण या प दतीने केलेला असेल, मा हत नाह  मला. परंतु जे केल गेल आहे ते 
अ यंत चुक च केल गेल आहे. या यावर आप याला येथून पुढ या काळाम य ेबदल करायचे 
असतीलतर िन तपणे मा.महापौर साहेब आप याला यां याशी झालेला करारनामा जो आहे 
या या मध या मु याना हात घात यािशवाय आपण आप या कमचा-यांना कोण याह  
कारचा याय यापुढ या काळात देवू शकणार नाह  हे तु ह ह  मा य केल पाह ज.े नुसते 

बोलले आ ण येथे वषय मांडले, येकवेळेला तेथे येणारा एमड  काम करेल हे कोणीह  सांगू 
शकत नाह . िनयमाम ये चांग या कारची रचना केलीतर िन तपणे आपण चांग या कारचे 
काम येथून पुढ ल काळात क  शकु. नयना गुंढे मॅडम आले या आहेत. मला वनंती करावीसी 
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वाटते क  यापुढे येक जीबीला आपण यांना िनमंञीत केले पाह ज.े यांनी सु दा 
आप याकडन एवढया मोठया माणात र कम ते घेत असतीलतर यांनी सु दा आप या 
महानगरपािलके या जनरल बॉड  िमट ंगला हजर राहणं हे तु ह  यांना बंधनकारक करण ह  
यापुढ या काळाजी गरज असेल. यािशवाय आप या लोकांना याय िमळणार नाह . अनेकांनी 
अनेक मु े सांगीतले क  आपले कमचार  इकडून तीकडे जातात, काय अव था होते. मा.महापौर 
साहेब, आज तु हांला सांगू इ छते क  फ  आप या महापािलकेचा पीसीएमसी मधला फ  
एकच अिधकार  पीएपीएमएलम ये काम करतो यांना सु दा िनलंबीत केलेले आहे. 
अशा कारची अव था, अशा कारची अवहेलना जर पीएमपीएमएल आप या कमचा-यांची करत  
असेलतर ते आपण सहन कर याचे कारण नाह . परंतु मी तु हांला सांगीतल क  तु ह , मी 
येथे बोलून होणार नाह  यावेळेला जे सभागृहात असतील यांनी जो करारनामा केलेला आहे 
या याम ये जोपयत तु ह  यो य ते बदल करणार नाह त तोपयत तुम या मा या चचा फ  

चचाच राह ल या यावरती ठोस िनणय होणार नाह . ठोस िनणय यापुढ या काळात यायचे 
असतीलतर पीएमपीएमएलला अनुदान कंवा  र कम आपण सभागृहा या वतीने देतो,  आपली 
प लक ा सपोट चांगली चालली पाह जे हणून मदत करतो, ती जर करायची असेलतर 
यांच े येक वषाला आप याकडे जी कठोर  येते क  आ हांला पैसे दया यात जर पैस े

टाकायचे असतीलतर तु हांला सु दा पीएमपीएमएलम ये केलेले करारनामे जे आहेत 
या यात या काह  मु याना हात घालावा लागेल. यात  बदल करावे लागतील तरच आपण 

शहरतील नागर कांना जे तेथे कमचार  हणून काम करतात यानंा याय देवू शकू. असं माझ 
हणण येथे मांडते, ध यवाद. 

मा.उषा उफ माई ढोरे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. पीएमपीएमएलचा 
वषय १९८६ पासून गाजत आलेला आहे. ९२ साली थम ३३ ट के म हला झा या यावेळेला 
पीसीएमट  होती. ते हा देखील पीएमपीएलची प र थती अशीच होती. खरेतर आपण बाक या 
सु वधा देत असताना वाहतूक यव था देखील आप याकडून चांग या प दतीने झाली पाह जे.  
पीसीएमट ची सुधारणा हावी यासाठ  भरपुर य  केलेले आहेत. आयु  ीिनवास पाट ल होते 
यांनी क डे साहेबांकडे पीसीएमट चा चाज दला. यानंतर अनेक कमचार , अिधकार  आले 

पीसीएमट ची प र थती सुधार याचा य  केला पण काह  के याने ती यावेळेस प र थती   
कं ोलम ये आलेली नाह . तीचा  जो बोजा होता तीची जी आथ क प र थती होती ती नेहमी 
कमकुवत होती. शेवट  असा िनणय घेतला गेला क  पुणे महापािलका आ ण पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका या दो ह  िमळून एक कंपनी तयार क . यावेळेला जे नेते होते यांनी व 
सभागृहाचे जे नगरसेवक होते यांनी एकमताने वषय केला गेला व पीएमपीएमएल अशी 
सं था थापन केली. काह  क न या ठकाणी कं ोल पाह जे. याचा आथ क दजा सुधारला 
पाह जे.  कमचा-यांना काम िमळाले पाह जे. हा चांगला हेतू ठेवून यावेळेला ती कंपनी केली 
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गेली. या यानंतर आपण सवानी मुंढे साहेब आ यानंतर यांना भरपुर य  केलेला आहे.      
पीएमपीएमएलची प र थती सुधारली पाह जे, कमचा-यांनी काम करायला पाह जे. दलेली 
जबाबदार  यांनी यो य कारे पार पाडली पाह जे. यासाठ  यांनी देखील य  केल.े पण   
फारच हातातून गेलेली एखाद  केस असेलतर  तीला  कती  आपण वर उचलायच.  १७८ 
कामगारांचा मोठा  आहे. आज यावेळेस महापािलका झाली यावेळेस महापािलकेत 
थाप य सिमती, वधी सिमती, वैदयक य सिमती होती याच माणे दळणवळण कंवा आपले 
ा सपोट चांगले असले पाहजे हणून पीसीएमट चा कारभार हा आपण चालू केलेला आहे.  
यावेळेला महापािलकेत आप या शेतक-यांची मुल कामाला लागली पाह जते या हेतूने हे 

कमचार  कामाला लागलेले आहेत. खरंतर हा सावञ आईचा मुलगा हणून आपण कधीह  
या याकडे पाहू नये. गंुडे मॅडम आले या आहेत आपण यां याशी वचार वनीमय क न  
पंपर  िचंचवड मधील कमचार  या भागात कसे काम करतील हे बघावे. पुव  डेपो होते भोसर  
डेपो, संततुकारामनगर डेपो, िनगड  डेपो ते डेपो परत आण याचा आ ण सील कर याचा य  
करावा. महापौर आपण नशीबवान आहात परत पीसीएमट  तुम या ता यात आ यासारखी 
होईल. आपण आप या माणसाकर ता आप या जनते करता हा जो कारभार आहे तो कसा 
प दतिशर या ठकाणी चालू होईल. अनेक मह ला आहेत आप याला सगळयांना मा हती 
गजानन मंद र सोहळा वेळेस या मंद राम ये गेल क  अनेक वृ द लोक असे हणतात क  
माई आ हांला आळंद /देहू या ठकाणी जा यासाठ  बस करावी, पोर आम या नाद  लागत 
नाह त ते कधी घेवून जाणार. पण आ हांला या ठकाणी बस िमळत नाह . आ ह  पञ यवहार 
केला या यावर ऍ शन घेतली नाह . तर  देहू आ ण आळंद  अशा पुणीत झाले या भुमाते 
म ये आमची पंपर  िचचवड आहे. याम ये आमची गाव आहेत. मग आम या ये  
नागर कंांना देवाला जायचे असेलतर पीएमपीएमएलची सेवा आ हांला िमळत नाह . अशी सेवा 
करायची असेलतर हा पञ यवहार आप याला कर यासाठ  शहराम ये एक दोन ठकाणी 
पीएमपीएमएलचे ऑफ स झाले पाह जे. जे ऐकत न हते ते गेले येथून गे यानंतर ते आयु  
झाले पण आता गंुडे मॅडम यां याशी वचार  वनीमय क न आप या ह म ये पंपर  िचंचवड 
इमारतीम ये यांना जागा दलीतर बरे होईल. कतीतर  इमारती बीनभाडया या आहेत यांना 
या द यातर ते लोक या ठकाणी बस यासाठ  येतील.  आप याला पञ यवहार करता येईल 

यासाठ  य  करावेत. १७८ कमचार  आहेत या कमचा-यांवर बीनबुडाचे आरोप क न यांना 
िनलंबन केलेले आहे. कुठे तळेगाव आ ण कुठे काञज येथील कामगार या ठकाणी जाऊ शकत 
नाह त. आपण या माणे सु वधा पुरवत असताना आप या महापािलकेचा जो कारभार      
आहे आपण पाणी घराम ये देतो आ ण कचरा गाड  दाराम ये येते अशा सेवा ह  सं था देते.  
मग ह  सु दा अ याव यक सेवा आहे. ह  सेवा चांग या कारे दे यासाठ  हणून आपल े
कमचार  जे िनलंबीत केलेले आहेत या कमचा-यांना स मानाने आपण कामावर यावे आ ण 



29 
 
ह  आपली सेवा येक गावोगावी कशी चांग या कारे पुरवली जाईल, लोकांची सेवा कशी 
आप याकडून होईल यासाठ  आपण य शील रहावे. आप याला चांगला गो डन चा स 
आलेला आहे आप या पीसीएमट चा कारभार आप या भागाम ये कसा चांगला चालवता येईल 
हे बघावे. ती कंपनी जर  असलीतर  आप या ह म ये आ यानंतर आप या कमचा-यांना 
बराचसा ञास झालेला आहे. ते सु दा आपले हणणे ऐक या िशवाय राहणार नाह त. 
रटायरमटला आले या कमचा-यांना देखील चांगला याय िमळेल. या वयाम ये यांना कुठेतर  
स मान के यासारखा होईल. रटायरमट झाले क  हणतात कमचार  ये  झाला, वय कर 
झाला. या वयाम ये यांना  कुठेतर  आनंदाचा उ साह यां याम ये येईल. यां या 
आयु यालाह  आरो यालाह  चांगली कलाटणी िमळा या िशवाय राहणार नाह . मी पु हा एकदा 
आप याला वनंती करते क  आप या पीएमपीएमएलचा कारभार चांग या कारे कसा चालेल 
व १७८ लोकांना स मान कसा दला जाईल यासाठ  य शील रहावे.                          

मा. शञु न काटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह.  हा वषय या ठकाणी 
आयु  साहेबांनी आणलेला आहे.  ब-याचशा स मा.सद यांनी आप या भावना य  केले या 
आहेत. लोकल ा सपोट आप या शहराचा कना आहे. यामधुन सवसामा य नागर कांना 
आप या नौकर साठ  जावे लागते. आजचा जो वषय राहूल कलाटे यांनी सांगीतले, एवढ  तुट 
कशी होते. खरेतर ब-याचशा स मा.सद यांनी पीएमपीएमएलची मा हती घेतली आहे. एवढया  
कोट ची तुट होती. खरेतर भारतीय जनता पाट  स ेत आ यानंतर पह यांदा लेखाप र णाचे 
काम होतय. यातून जी तूट होती. लोकल ा सपोट आहे हे सेवा म ये मोडत. सेवा म ये 
मोडत असताना ह  तुट कशी होते, आयु  साहेबांचे आभार मानतो. पीएमपीएमएल सुधारली 
पाह जे. गाड त बस याची इ छा कुठ याह  सवसामा य नागर कांना झाली पाह जे. कमचा-यांचा 
वषय आहे याच बरोबर लोकल ा सपोट चांग या कारे पाह जे.    

मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. हा जो वषय आहे 
यात ऑपरेट ंग डे फसीट कस आल याचा लेखाजोखा  आज आपण आम या समोर मांडलेला 

आहे. मु यलेखाप र कांनी पर ण केलेल आहे. वा त वक पाहता मी तळदेकर मॅडमला आ ण 
यां या सव सहकायाना ध यवाद देतो. या लोकांनी अहवाल तयार कर याम ये सहकाय केले 
यांनाह  ध यवाद देतो. ऑपरेट ंग लॉसेस कसे होतात, कशामुळे होतात जे काह  कागदपञ 

पुर वली गेली या कागदपञां या अनुषंगाने या या मा हती या अनुषंगाने यांनी 
आप यासमोर स व तर मा हती ठेव याचा य  केलेला आहे. वशेष हणजे या याम ये 
उपाययोजना सु दा यांनी सांगीतले या आहेत. अिधकार  कोण होते येथून मागचे शासन 
कोण होते. महापौर, थायी सिमती अ य ा असे तीन स मा.सद य या समीतीवर आहेत ते 
मह यातून एक-दोन िमट ंगला जातात यापुढे मला वाटत नाह  क  यांचा तेथे काह  सहभाग 
असतो. काह  सुचना असतीलतर या  सूचना के या जातात. परंतु बाक चे यातून काह  
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िन प न होत नाह . याम ये अहवाल देत असताना अतीशय चांग या प दतीची मा हती 
दलेली आहे. एकूण बसची सं या कती आहे यांनी सांगीतल क  द.३१/३/२०१७ या अखेर 
याचे आयुमान काय असले पाह जे. यानी सांगीतल क   एकूण १४०२ बसेस आहेत याम ये 

जु या ० ते पाच वषा पयत या बससं या २८० आहेत,  दहा वषा या बस ७९३ आहेत,  ११ ते 
१२ वषा या बस १३२ आहेत,  बारा वषापुढ ल बससे आहेत या बसेसच आयुमान बारा या 
वषापे ा जा त झाल ते १९७ आहेत. अशा कारे शंभर ट के त ा यांनी आप यासमोर दला 
आहे. पीएमपीएमएल या बसेस एकूण १४०२ आहेत. दुसर कडे बसेस धावतात द.३१/३/२०१७ 
अखेरचा बसचा त ा यांनी दलेला आहे याम ये १२०२ पीएमपीएमएमल या बसेस आ ण 
पीपीपी या २०० बसेस, भाडेत वावर ल ६५३ बसेस आहेत. मा.आयु  साहेब मला हा  
पडतो क  जर ४९७ बसेस ऑफरोड असणार आहेत हणजे ट केवार म ये पाह लतर ४१.३४ 
ट के बेसेस या ऑनरोड आहेत. तर  ४० ट के पे ा जा त बसेस ऑफरोड असणार आहेत तर 
ह  तुट हे डे फसीएट वाढतच जाणार आहे. कोणीह  सांगू शकणार नाह  क  सं था कधी वर 
येईल. अ छे दन कब आयगे हणजे  वाशांच ेआ छे दन  कधी येणार हे व न व नच 
राहणार आहे.  आपण पाहतो क  बसेस  ऑफ रोड आहेत, बसेस खराब आहेत, बसेस व छ 
नसतात, बसेस ेकडाऊन होतात, बसेस उलटया होतात, बसेसला आग लागते, अलीकडेतर 
बसेसला आग लाग याच माण अतीशय वाढलेल आहे.  यामुळे शहरातील वाशी हा बीलकूल 
सुर ीत राह लेला नाह . पैसे खच क न सु दा याला सेवा चांगली िमळत नाह . ऍ ट माण े
ह  कंपनी फॉम केली गेली जे हायच ते झाल. हे पैसे दे याब लचा वषय नाह . हे जे 
लेखाप र ण झालेले आहे या लेखाप र णाचा अहवाल आप या समोर ठेवलेला आहे. 
मा.आयु  साहेब, मला असे वाटते क  या अहवाला या अनुषंगाने जर चचा करायची हणलेतर 
पुण दवस पण कमी पडले आ ण सव स मा. सद यांनी पण हा अहवाल पाह ला क  नाह  हे 
मला मा हत नाह . परंतु हा अहवाल जर  सव स माननीयांनी पाह लातर यांना सु दा 
अ याचा ध का बस या िशवाय राहणार नाह  क  एवढ  वाईट प र थती या पीएमपीएमएलची 
आहे. एवढया वाईट प र थतीम ये येणारे जे कोणी शासन असेल ते शासन कशा प दतीने 
भ व याम ये हाताळणार हा पण एक मोठा िच ह आहे. या उपाययोजना यांनी दले या 
आहेत या या अनुषंगाने खरच उपाययोजना करणार आहेत का. जे ट फायदयाचे नाह त या 
टवर सलग बसेस चालू आहेत.  रका या बसेस जातात या ठकाणी लहान बसेस, छोटया 

बसेसची आव यकता आहे असं नमुद केलेलं आहे. या ठकाणी पैसे िमळत नाह त अशा 
ठकाणीच या बसेस वाहतात. हणजे कं ोल तेथे नाह . ॉपर मॅनेजमट तेथे केले जात नाह .  
आपण जर तोटा पाह लातर जो आलेख आ हांला दला गेलेला आहे या तोटयाम ये जर 
पाह लतर माग या वषापे ा उ प नाम ये घट झालेली आहे. १५-१६ म ये उ प न जे आहे ते  
६१०.४९ कोट  होतं ते उ प न आता ५७७.८५ कोट  पये १६-१७ म ये उ प न झालेलं आहे. 
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या या उलट जर पाह लतर जी तुट  १५-१६ म ये होती ती ९२८.५६ होती ती तुट यावेळेला 

माञ ९३१.३८ पयाने तुट झालेली आहे. हणजे  उ प न कमी झाले क  तुट िन त वाढणार 
आहे. मग ेकअप होणे, मग पासेसची सं या मोफत बसेसची सं या या याम ये असणारे 
िलकेजस, चो-या या सव बाबींचा वचार केलातर िन तच ह  सं था आहे ती मोडकळ स 
िनघालेली आहे. तीला कती जीवदान दयाव, कस जीवदान दयाव हा मोठा  आप यासमोर 
आहे. जी बस दहा वषापे ा जा त झालेली आहे ती सारखी बंद पडणारच आ ण ऑफरोडची 
सं या पाहता या यावर काह तर  उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. काय उपाययोजना आपण 
करणार.  दुस-या बाजुला बघीतलेतर कॉ पीटेशन हे हे द  होत चाललेले आहे. ओला असेल, 
ाय हेट बसेस असतील, ाय हेट वाहतूक करणारे लोक असतील यांना सामोरे जात असताना 

ह  तूट कशी कमी करता येईल हे पहावे. वासी सुख प कसा घर  पोहचेल क  नाह  याचा 
सु दा भरवसा राह लेला नाह . यामुळे वाशाना चांगली वाससेवा कशी उपल ध क न देता 
येईल या सव गो ींचा साक याने वचार हायला पाह जे. मा.आयु  साहेब, जसं आता 
शडगेताईनी सांगीतल, खर पाहता माग या वेळेस काम करत असताना आ ह  आमचे हातपाय 
वत: बांधलेले आहेत आता याम ये काह  अिधकार राह लेले नाह त. सभागृहाम ये आ ह  

फ  येथे ओरडणार, कारण यावेळेला कंपनी, कंपनी क न दो ह  महापािलका एकञीत येतील, 
एकञीत आ यानंतर काह तर  या शहराचे चांगले होईल. एकाच टवर दोन सं थे या बसेस 
चालतात या दोघांम ये सम वय असावा आ ण कोणीतर  एक स ल बॉड  येवून या यावर 
ग हन ग कराव आ ण यातन वाशांच चांगल हाव. याच उदा  हेतूने हा िनणय यावेळेला 
घेतला गेला. यावेळेला हा िनणय घेत असताना कोणा याह  मनाम ये वषमता न हती, दुमत  
न हतं. कंवा कोणालाह  असं वाटलेह  न हते क   भ व याम ये या प र थतीला आप याला  
सामोरे जावे लागेल असे वाटले असतेतर मला वाटत कोणताह  प  कोणताह  सद य, 
कुठ याह  पाट तला असो यांनी याला होकार दला नसता. कारण या शहरातील येक 
नगरसेवकांना मग तो कुठ याह  प ाचा असो याला या प रसरातील नागर कांब लची एक 
अ था आहे, एक वािभमान आहे, अिभमान आहे. कोणालाच असं वाटणार नाह  क  या 
लोकांची अशी दुराव था हावी हणुन. मग अशा प र थतीम ये  यावेळेला तो िनणय घेतला 
गेला परंतु आज आम या वतीने जे तीन लोक ितिनधी व करतात. या काह  गो ी के या 
जातात याम ये कती परसे टम ये यांना अिधकार आहेत आ ण का केल जात. कारण 
यावेळेला सभागृहाम ये हा वषय येतो यावेळेला माञ नागर काच/ेकमचा-यांचे हाल, बससेचे 
ॉ लेम या गो ीवर सवजण जीव तोडून बोलत असतात. परंतु हे बोलणे हे या चार भींतीम ये 

राहतं. हे बोलणं जा तीत जा त आमचे पञकार मीञ पञका या मा यमातून जे 
वतमानपञाम ये छापतात परंतु याचा प रणाम माञ शु य होतो शु य. काह  होत नाह  आ ण 
आ ह  या सभागृहाम ये आमचे घसे कोरडे करतो. याचा उपयोग होत नाह . याची 
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अंमलबजावणी होत नाह . या गो ीचे आज आ हांला खेद आहे आ ण द:ुख आहे. या म ये 
काय करावे लागेल. एवढा चांगला अहवाल याम ये दलेला आहे. या अहवालाम ये पाह लतर 
लगेच आप या ल ात येईल काय काय गो ीं या उपाययोजना या लोकांनी करणे गरजेच 
आहे. मा.महापौर साहेब, तु ह  असाल, तुम या बरोबर टॅ ड ंग चेअरमन, आयु  आहेत या  
अहवाला या अनुषंगाने तु ह  या ठकाणी आवाज उठवा तु ह  यांना सांगावे क  हे काय 
चाललेले आहे कती दवस चालणार आहे आ ण हा कारभार असाच होत राह लातर आपण 
अनेक वष पैसेच देत राहू. या याम ये काह  सुधारणा होणार नाह  नुकसानतर होणारच 
होणार आहे. महापािलकेचे आथ क भुदड होणार आ ण या यापे ाह  वाईट या याम ये एक 
गो  नमुद केलेली आहे कतीतर  कोट  पयाच भाड हे माञ थक त आहे. यां या या 
इमारती आहेत, मालम ा आहे या इमारती आ ण मालम ांच भाड ४९८ कोट  ५७ लाख ४७६ 
भाडे उ प न थक त अस याचे दसून येते. तसेच पञ अ मधील वषानुवष करारनामे न 
के यामुळे  पीएमपीएमएलला जु या दरानेच आकारणी केली जाते. याम ये पीएमपीएमएलचे 
मोठया माणात आथ क नुकसान होत अस याचे िनदशनास आले आहे यापे ा वाईट गो  
काय असणार आहे. एका बाजुला ते वत: कुबड  घेवून चालतात. एका बाजुला यांचे हात-पाय 
गारठलेले आहेत. दुस-या बाजुला ते आकारणी करत नाह त, पैसे वसुल करत नाह त. ४९८ 
कोट  . यांचे भाड थकलेले आहे. अशा प र थतीत नेमका पीएमपीएमएलचा कारभार चालतो 
काय, काम करतात काय, कोण काम करतय, कोण काळा बाजार करतय. कशी ह  सं था 
चालणार, याच भ व य काय असणार आहे. या सव गो ींचा आ हांला  पडलेला आहे. 
मा.महापौर साहेब, माझी आप याला  वनंती आहे क   हा वषय लेखाप र णाचा वषय आहे 
परंतु याम ये जे मु े आहेत  ते लेखाप र णाचे आहेत या अनुषंगाने या पीएमपीएमएलचे जे 
अिधकार  आहेत ती लोक ऍडिमनी ेशनम ये काम करतात या सवाना या सभागृहाम ये 
बोलवाव. हा अहवाल यां याकडे दयावा. आप या सद यांनीह  या अहवालाचा अ यास करावा. 
अ यास क न मग आप या सद यांनी यांना  वचारावेत. वाटलतर खास 
पीएमपीएमएलसाठ  एक पेशल जनरल बॉड  लावा अशा कारची आप याला वनंती करतो.  
हा वषय आपण मंजूर केला कंवा नाह  केलातर   नाह  हा लेखाप र ण अहवाल आहे. हा 
लेखाप र ण अहवाल वाच यानंतर आप या ल ात येणार आहे क  नेमका या ठकाणी काय 
सावळा ग धळ आहे काय चुक चे होते काय, कशा प दतीने पीएमपीएमएलचे कमचार/ 
अिधकार  काम करतात हे  िन तपणे आप या िनदशनास येणार आहेत. यामुळे आ ह  येथे 
ओरडून, बोलून याम ये काह ह  फरक होत नाह . यांचे जे मुख लोक असतील क  
यां याकडे िनणयाची मता आहे यांना बोलवावे. हव असेलतर पुणे महापािलके या अिधका-

यानंा पण याव आ ण एक बैठक आपण लावून या अहवाला या अनुषंगाने आपण यां याशी 
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ो र क न, सादकबादक चचा क न मगच मला वाटत काह तर  गो ी िन प न होणार 
आहेत, ध यवाद.         

मा.उषा मंुढे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मा.महापौर, मा.चेअरमन 
तु ह  पीएमपीएमएलम ये जो काह  ठराव केला क  अपंग व आले या कामगारांना कामावर 
घे याचा जो काह  ठराव केला याबाबत मा.महापौर साहेब, तुमच चेअरमन, सावळेता च, 
पु याचे महापौर आ ण टॅ ड क चेअरमन मी तुमच अिभनंदन करते. क  या कमचा-यांना 
अपंग व आलेले आहे अशा कमचा-यांना कामावर घेणेसाठ  जो काह  ठराव केला याब ल 
अिभनंदन करते.                           

मा.िसमाताई सावळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. पीएमपीएमएलचे 
लेखाप र णाचा वषय हा थायी सिमतीकडे होता, थायी सिमतीने महापािलका सभेपुढ 
चचसाठ  वषय पाठवलेला होता. कारण असे होते क  महापािलकाम ये काय चालते हे 
सगळयांना कळालं पाह जे आ ण हणून हा वषय महासभेकडे िशफारस केलेली होती. आम या 
मनात आणले असतेतर याच ठकाणी आ ह  मंजूर  देवून मोकळे झालो असतो. अनेक 
कमचार  सगळया नगरसेवकांकडे जात होते वनंती करत होते या १५९ कमचा-यांना 
हॉटसअपवरती, मेसेजवरती सूचना देवून या ठकणी त कालीन सीएमड ने घर  बसवले होते 
आ ण यांना घर  बसवल यांना हणणे मांड यास संधीच दलेली न हती. कमचा-यांना 
कामाव न कमी कर याची कंवा यांना िश ा कर याचे ोसेस असते. यां यावर काय आरोप 
आहेत या संदभात यांना पञ दले पाह ज,े यांना शोकॉज नोट स काढली पाह ज,े नोट स 
द यानंतर यांचे हणणे ऐकूण घेतले पाह जे. हणणे ऐक यानंतर शासनाच ेजर समाधान 
होत नसेलतर परत एक नोट स काढली पाह जे आ ण यानंतरह  परत यांची सुनावणी घेवून  
जर समाधान झाले नाह तर याची ड ई लावता येते. या ठकाणी काय केल क  डायरे ट 
हॉ सपवरती आ ण मॅसेजवरती यांना घर  बसवलेले आहे. यांची यांची कोणाची सुनावणी 
घे याची वेळ होती यांना उदया सुनावणी असेलतर  दोन दवस आिधच यांना सांगीतल क  
तु हांला डसमीस केलेल आहे. एक ना अनेक अशा कमचा-यां या त ार  हो या. काह  
लोकांनी टका सु दा केलेली आहे. कमचा-यांची बाजू घेतली. मग यातन कती ाचार केला  
अशी पण टका झाली, काह  काह  लोक बीनडोक आहेत. कळतच नाह  क  आपण काय 
बोलतो ते. कमचा-यांची बाजू नाह  घेतलीतर  तीकडन टका करणार आ ण कमचा-यांची बाजू  
घेतलीतर  तीकडनह  टका करणार. मग संचालक मंडळाने पैसे घेतले का, मग संचालक मंडळ 
यां याच बाजुने का भांडतय. अरे, तु हाला कती मा हती आहे यातली. एखादया या घरची 

चुल बंद होतेय, एकांनी सुसायट केलेले आहे. या दवशी आपण ठराव करत होतो या दवशी 
भोसर म ये एकाची ेतयाञा िनघाली होती. इतके आपण िनढावलो का. कोण मेल, कोण 
जगल, कोण उपासी राहत याची आ हांला फक रच राह लेली  नाह . संचालक मंडळात काम 
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करताना मा.महापौर तु ह  असाल, मी असेल, पु याचे महापौर असतील, तीथलेह  चेअरमन 
असतील. आपण यांना वारंवार पह या िमट ंग पासून ते काल या झाले या शेवट या िमट ंग 
पयत भांडतच आलेलो आहोत. ते केवळ आ ण केवळ कमचा-यांसाठ च आ ह  भांडतो. एकह  
मु ा हा कुठ या सद यांना कंवा कुठ या संचालकांना सु वधा पाह जे हणून मांडलेला न हता. 
मला मा हती नाह  यापुव  कोणी भांडत होत क  न हत पण आ ह  माञ िन तपणे भांडण 
केलेली आहेत. सगळेच चोर आहेत ह  जी काह  भावना झालेली आहे या भावनेला कुठेतर  
खोडून काढ याची वेळ होती. कमचा-यां या सुदैवाने हणा, आ ण काह  लोकां या दुदवाने 
हणा कोणाला वाटत होत मंुढे जावेत कोणाला वाटत होतं मुंढे रहावेत. ते जावेत क  रहावेत 

या भांडणात मी पडणार नाह  पण यांनी कमचा-यांवर अ याय केला आस माझ ठाम मत 
झाल होतं आ ण हणूनच आपण या ठकाणी ठराव मांडला. तो ठराव मांड यानंतर १५८ 
कमचार  यांना ताबडतोबीने घर  बसवले होते ते १४ कमचार  यांना कामावर असताना घर  
बसवले. काह  यायच न हता. आता त ेबीनकामाचे झाले हणून यांना घर  बसउन टाका. 
आप या घरात वय कर कोणी असेल, ये  असेल, आपले आईवड ल असतील तर ते 
बीनकामाचे हणून यांना काय वृ दा ामात नेऊन ठेवायच का. का ढकलून दयायच ेएखादया 
ड गरा या कडेव न. काय करत होतं  याच भान  राह लेल न हतं. हणून यांची बदली झाली 
काय कंवा नाह  झाली काय, मला काह  द:ुख वाटल नाह , मला आनंदच झाला. अशा कारचा 
कारभार करणारा कुठलाह  आयएएस ऑ फसर असेलतर ती टका झाली पाह जे मग भले 
कोणी काह ह  हणू देत. या कमचा-याना कामावर घे यासाठ  रोज उठून कमचार  
आम याकडे यायच.े एका कमचा-याची बायपास सजर  िनगड ला राञी दड वाजता हाटअटॅक 
आला. हाटअटॅक आ यानंतर यांनी िनयम सांगीतला क  आप या वायसीएमला यायच नाह , 
ससूणच स ट फकेट चालणार. ३६ टा याच ऑपरेशन झाल. ओपन हाट सजर  झा यानंतर 
माणुस घर च राहणार. याला कामावर जूच क न घेतल नाह , याला कामाव न काढून 
टाकल. हे काय कार आहे,  याला फोन क न वचारले तर ते हणाले नाह  यांना नाह  
घेता येणार कामावर. न सांगता गैरहजर राह लेला आहे. पह ले पीएमपीएमएलला नोट स दयावी 
लागेल क  काय अशी प र थती पीएमपीएमएलने उप थत केली होती. आयु  साहेब, 
आज या लेखाप र णा या िनमी ाने एवढच सांगेल क  अशा कारचा कारभार  करत असताना 
पीएमपीएमला अनेकवेळा टकेला सामोरे जावे लागेल. मी सभागृहा या िनदशनास आणुन देऊ 
इ छते क  या या ठकाणी बसेसला आग लागतील,  आपण आपले डेपो दु तीचे बंद केल े
का तर खच जा त जातो आ ण बाहेर काम दे यासाठ  सुरवात केलेली आहे. सहा बसेस 
जळा या हो या एका मह नाभरा या आतम ये. का बंद केला तर हणे खच जा त वाढतो. 
आता या बसेस जळा या आता यांचा दु पट ती पट ने खच वाढलेला आहे. आता हे 
कोणाला वचारायला जायच, ते तर गेले िनघुन नािशकला. केवळ आ ण केवळ यांना 
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कोणीतर  चांगले हणाव हणून यांचा जो काह  खोटाटोप असायचा, या या वरोधात ते 
वागत होते. कमचार  काय असेच असतात यांचे हणणे ाहय धरले काय, नाह  धरले काय 
या वृ ीने ते वागत होते आ ण हणून पीएमपीएमएलची वाट लागायला ख-या अथाने सुरवात 
झाली होती. आ ह  या ठकाणी िमट ंगला जात होतो आ हांला मा हती होतं काय प र थती 
होती ती. जाईल ती िमट ंग आमची गाजायची. गेलो क  यांनी नाह  हणायच आ ण आ ह  
हां हणायचं. आम या बरोबर सु दा एक आयएएस ऑ फसर काम करत होते, हाड कर साहेब, 
पुणे महापािलकेचे आयु  सु दा आयएएसच होते, कोणाचे सु दा ऐकायचे नाह . एककलमी 
कारभार क न मला मा हती नाह  यांनी काय सा य केले. माग या िमट ंगम ये १५८ 
कमचार  यांना शोकॉज नोट स न देता घर  बसवल होतं हे आ ण १४ कमचार  यांना 
कामावर अपंग व आलं होत ते आ ण यांना आकासापोट , केवळ जो िनगड ला राहतो, जो 
भोसर ला राहतो याला येथून तु ह  हाडपसर असेल, काञज असेल अशा ठकाणी यांना 
कामावर बोलवतात. सगळया लोकांना आ ह  सांगीतल क  ते कामच करणार आहेत. ते 
कामावरच राहणार आहेत. यांना आम या शहरात डयुट  दलीतर जा त चांग या प दतीचे ते 
काम क  शकतील. मी नयना गंुडे मॅडमच या ठकाणी आभार मानेल क  यांनी उदया या एक 
तारखेपासून तर पाच तारखेपयत या कमचा-यांची सुनावणी ठेवली आहे. यांना सांगीतले पह ले 
यांना कामावर या आ ण मग सुनावणी चालु करावी. आता या कमचा-यांना कामाव न कमी 
केलं होत यां या कुठ याह  अ ट शत  पाळ या न ह या. वत: शासनान पाळली नाह  परंतु 
कामावर घेत असताना माञ परत यांची सुनावणी यायची. आ ह  हणल हरकत नाह  तु ह  
िनयमबाहय काम क  नका. सुनावणी या पण याना एकदाच कामावर यावे लागेल. कारण 
यांना कामावर घेतले नाह तर यां या घर  जे मुलबाळ आहेत यां याकडे काय पयाय असु 
शकेल पोट भर याचा याचा आपण साहनुभूतीपुवक वचार करावा हणून वनंती केली आ ण 
नयना गुंडे मॅडमन काल या िमट ंगम ये आ हांला सांगीतल, काल आमच बजेट असताना 
सु दा आ ह  या ठकाणी िमट ंगला गेलो. नयना गुंडे मॅडमने सांगीतले आहे क  मी यांना 
लवकरात लवकर कामावर घे याची तयार  चालू केलेली आहे. मी तुमचे, यांचे महापौर 
साहेबांच,े आयु  साहेबांचे मनापासून आभार मानते आ ण अिभनंदनह  करते. आयु  साहेब 
तुमचह  अिभनंदन करते कारण आपण सगळयानी या ठकाणी होकार दश वला होता. आज जे 
२१० कोट  . दे याचे आहे या मधील ८४ कोट  आप या वाटयावरती होते. याम ये         
६६ कोट  . आपण दलेले आहेत व १८ कोट ची बाक  आहे. पह यांदा अशा कारचा इतका 
व ततृपण े अहवाल आप यासमोर आलेला आहे आ ण याचा अ यासह  आपण सगळया 
सद यांनी चांग या कारे केलेला आहे.  येकानी आपआपल हणणह  मांडलेल आहे परंतु 
परवा दवशी सु दा आपण बोललो आ ण आता जे कोणी नवीन चेअरमन होतील यांनी सु दा 
ती बाजू या ठकाणी कषाने मांडली पाह ज.े क  सीएमड चे जे अिधकार आहेत कंपनी 
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ऍ टनुसार पुणपणे अिधकार जे सीएमड ना दलेले आहेत ते अिधकार एक कलमी आहेत आ ण 
या अिधकारांम ये तुमचे आमचे हणणे तेथ े ऐक या जात नाह . एकािधकारशाह न 
या ठकाणी ते िनणय घेतात. ५५० बसेस घे याचा आप याकडे वषय आलेला होता तो मंजुर 

केलेला होता. क  पीएमपीएमएल या वत: या बसेस अस या पाह जेत हणून या ठकाणी 
आपण वषय केलेला होता. यांनी पर पर िनणय घेतला र  करायचा. आ हांलातर मा हतच  
नाह  या दवशी सभागृहात गे यानंतर अजडयावर वषय होता र  करायचा हणून. खरतर 
पीएमपीएमएल या वत: या बसेस असायलाच पाह जेत. आता ठेकेदारा या बसेस आहेत या 
बसेस क.मी.वरती आहेत. खरंतर बसेस भाडेत वावर दयाय या असतील कंवा याय या 
असतीलतर ऍ यूपेशी बेसीसवरती घेत या पाह जेत. जेणेक न जीतक जा त वासी घेता 
येतील तीतके जा त वाशी ते घेतील आ ण आता जे बस टॉपवरती ताटकळत जे वासी 
थांबतात यांची सं या सु दा कमी होणार आहे. अशा कारचा एक नवीन िनयम या ठकाणी  
केला पाह जे. क.मी.वरती आपण भाड देतो. यामुळे कॉ ॅ टर बस पळवायचच काम करतय. 
यामुळे पीएमपीएमएलम ये आप या बसेस असणे सु दा तेवढेच आव यक आहे.  याम ये 

काह  बसेस िनणयाम ये आप याला बदल करता आलातर ५५० बसेस माग या आ ण  नवीन 
८०० बसेस २०० िमनी बसेस आहेत. ८ माचला नयना गंुडे मॅडमनी सांगीतल क  तु हांला 
यात या काह  बसेस पाठवतो. ८ माचला मह ला दन आ यामुळे बसेस देणार आहेत.  

एमआयड सीम ये कंवा आयट  सार या ठकाणी आ हांला या बसेस चालु क न देता 
आ यातर आ हांला खुप आनंद होईल.  काह  अंशी का होईना  आ ह  लोकां या पसंतीसाठ  
उतरलो यां यासाठ  आ ह  काम क  शकलो याचा आ हांला आनंद िन तपणे होणार आहे. 
हा वषय आपण मंजूर करावा कारण ब-यापैक  या ठकाणी आपण पैसे देवून झालेले आहेत. 
नाह  हणटल तर  पीएमपीएमएल ह  एक आपलीच जबाबदार  आहे, आपले कमचार  आहेत. 
आप या कमचा-यांना आप या शहराम ये घे या या सु दा ठराव केलेला आहे. 
पीएमपीएमएलचे काम केले पाह जे. िनगड चा डेपो यांना चालू कर यासाठ  सांगीतलेल ेआहे.  

 मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते- कंपनी अॅ ट माणे 
पी.एम.पी.एम.एल. म ये थापन करावया या ऑड ट किमट साठ  नेमणेत येणा-या तीन 
सद यांम ये पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकड ल एक सद य नेमणेस मा यता देणेत यावी. 
 याच माणे नॉिमनेशन व रमुनरेशन किमट म ये नेमणेत येणा-या तीन सद यांम ये 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकड ल एक सद य नेमणेस मा यता देणेत यावी.   

मा.आशा धायगुडे-शडगे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देते.                               
मा.िसमाताई सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. पीएमपीएमएलचा 
अजडा होता यावरती आपण पाह ल क  परत नौकरभरतीम ये सु दा यांनी सीआयआरट या 
मानांकानुसार जी काह  नोकरभरती होते ती ९.१  नुसार आपण देत होतो आ ण आता यांनी 
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साडेसहाचा जो वषय केलेला आहे याम ये आपण सांगीतले क  सीआयआरट  असताना सु दा 
आता पीएमपीएमएल वत:चा जो काह  नौकरभरतीचा नवीन मानांकन आणतय याला आपला 
वरोध नाह  परंतु या अनुषंगाने या ी.गवळ ना ४० कोट  दंड मारला होता या गवळ च 
सु दा आपण या ठकाणी िनलंबन मागे घेवून यांना सु दा कामावर हजर क न घे यासाठ  
सांगीतलेले आहे. तेथे ी.बुस आहेत यांच सु दा िनलंबन मागे घेवून यां यावरती कारवाईतर 
चालूच ठेवा परंतु यांना पह ल कामावर या असा आपण या ठकाणी ठराव केलेला आहे. 
आपण िन तपणे या ठकाणी १०० ट के कमचा-यां या बाजुने आहोत याचबरोबर आप याला 
पीएमपीएमएल सु दा सुरळ त कशी  चाल वता येईल  या याकडे सु दा आपल ल  असले 
पाह जे. परत एकदा आपल आ ण पु याचे महापौर आ ण टॅ ड ंग चेअरमनच अिभनंदन क न 
थांबते, जय ह द, जय महारा .   

मा.एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. गेली एक तासभर 
पीएमपीएमएल या संदभात सव सद य आपले मत य  करत होते. खरतर मी पह यांदा 
पीएमपीएमएल संचालक मंडळाचे अिभनंदन करतो. मु यलेखाप र ण वभागाचा अहवाल  
सभेम ये पह यांदा मांडलेला आहे. आ ण जे खर आहे, चांगल आहे, काय वाईट आहे, काय 
सुधारले पाह जे, काय केले पाह जे अशा प दतीची जी मनोमन भुमीका या सव सद यांनी 
मांडलेली आहे आ ण तो अहवाल आप यासमोर आहे. खरेतर सवा या मनाम ये एक भावना 
आहे क  पीएमपीएमएल ह  आपली लाईफलाईन आहे ती चांग या प दतीने सुधारली पाह जे.   
खरतर मंगलाताईनी उपरोधीकपणे खरच बोललं. कदािचत तुमचा समज झाला क  
पीएमपीएमएलची कंपनी आपण करत असताना काह  चुका झा या आ ण जो काम करतो तो 
चुकतो हे खरच आहे. पण या प दतीने पीएमपीएमएलची जी वाटचाल, आप या मनाम ये 
असं वाटल होतं क  पुणे आ ण पंपर  मधली बसेसचे सं या चांग या प दतीने झालीतर, 
याच े िनयोजन जर चांगले झाले असतेतर मला असे वाटते क  पीएमपीएमएलची  सुधारणा 

लोकां या ीने फायदेशीर ठरली असती आ ण ह  भुमीका आमचीह  नाह  क  
पीएमपीएमएल या मा यमातून आप याला करोडो पयाच उ प नच िमळाले पाह ज.े उ प ना 
पे ाह  सगळयात मह वाच क  पंपर  िचंचवड, पु या या लोकांना चांग या प दती या 
बसेस या फॅिसलीट  िमळा या पाह जेत. मना माणे यांना बस आप या जवळ या भागातून 
गे या पाह जेत आ ण ह च मनाम ये सगळयां या भावना होती. खरेतर यासंदभात यावेळेला 
माग या वष चा कंवा या या अगोदरचा नफातोटयाचा जर आपण वचार केलातर खरतर 
पीएमपीएमएल असेल कंवा पाणी असेल हा ॉफ टचा वषयच नाह  पण ती लोकांची गरज 
आहे.  आम या िसमाताई, मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब तेथे संचालक मंडळावर आहेत.            
आ ह  स ेम ये आज आलो हणून फ  पीएमपीएमएलची बाजु मांड याच काम खरच कधीह  
केलेल नाह . वशेषत: या यावेळेस पीएमपीएमएल या कामगारां या संदभाम ये मु े आले.  
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मग मंुढे असतील का गंुडे असतील याचा वचार भारतीय जनता पाट या मा या पदािधका-
यांनी केला मग ते पु यातले असु दयात कंवा पंपर  िचंचवडचे असु दयात. पह ली भावना 
होती क  आप या कमचा-यांना स मानाची वागणुक िमळाली पाह जे. मंुढे संदभात खरतर 
शासन या प ाच असतं अिधका-यांना तो प  ओन करतांत, मंुढेना ओन नाह  केलं.      
खरतर चेअरमन असतील, महापौर असतील या या वेळेस पीएमपीएमएल बैठका झा या 
ते हा कमचा-यां या बाजुने ठामपणे माझे दो ह  पदािधकार , वशेषत: पु या या महापौरांना, 
पु या या थायी सिमती सद यंना १७८ कमचा-यांचा वषय आला मला असं वाटतय क   या 
महापािलके या महा सभेम ये आपण तो वषय केला. असे कधीह  केले नाह  क  आपण तो 
वषय केला नाह . कमचार  आमचे आहेत का तुमचे आहेत, कमचार   पीएमपीएमएलचे आहेत 
व ते आप या शहरासाठ  काम करतात. खरतर सगळयांची मनापासूनची इ छा आहे क  
पीएमपीएमएल चांग या प दतीने शहरात धावली पाह जे आ ण या शहरामध या सवसामा य 
माणसाची लाईफलाईन ख-या अथाने बनली पाह जे. हा य  करावा हणूनच मा.मु यमंञी 
यांनी मंुढेना दले.  तर मंुढेनी बाक या कामापे ाह  सगळयात मह वाची गो  जे ल  दल 
गेल ते िस द कड आ ण मला असं वाटतय क  कमचा-याना वेठ स ध न एखादा अिधकार  
काम करतो या याम ये ॉफ ट कती िमळवतोय हे मा या अगोदर या सगळया                 
स मा.सद यांनी सांगीतले क  कामापे ाह  क चा-याना वेठ स धर याचे काम केले आ ण 
खरतर आ ह  जाह रर या मंुढे यांची बदली हावी अशा प दतीच धोरण वकारल. याम ये 
वाईट वाट याच काह च कारण नाह . आ ण खरतर पुढ या काळाम ये ह  व तु थती आहे.   
हणजे पुणे शहराचा एखादा नगरसेवक सभागृहामधला पीएमपीएमएल या संचालक मंडळाम ये 

जातो आपल हणण मांडतो आ ण ह  व तु थती आहे क  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
सभागृहामधला एक ितनीधी वेळोवेळ  पीएमपीएमएल या िमट ंगला गेला पाह जे यांनी आपले 
सजेशन दले पाह जे. या ठकाणी आपण लेखाप र णला मा यता दे याच काम करतो. माझी 
या िनमी ाने सभागृहाला वनंती आहे क  पीएमपीएमएलचे अिधकार  या महा सभेला कधी 
आलेले नाह त. एक था आपण पुढ या काळाम ये चांगली पाडु यात खरतर तुमची टॅ ड ंगची 
शेवटची िमट ंग असताना ये  नागर कांसाठ  सातशेचा पास मंुढे या काळाम ये झाला व काल 
आपण पाचशेचा केला. वदया या या बसेस या संदभामधला पास या संदभातील वषय आहे,  
माग यावेळेस याच प दतीने केलं. खरतर चुक या प दतीने माग या काळाम ये जे जे 
वषय झाले मग ते कमचा-या या संदभातील असतील, ये ां या संदभातील असतील, 
अपंगा या संदभामधले वषय असतील, कमचा-यां या बद यां या संदभामधले असतील या 
सगळया वषयाला वरोध कर याच काम सु दा या संचालक मंडळाने केलेले आहे. िसमाताईन 
सांगीतल, खरं आहे क  जे पीएमपीएमएल या कंपनीची रचना करत असताना संपुण अिधकार 
एमड ला दले गेल.े  पुणे महापािलका असेल, पंपर  िचंचवड महापािलका असेल एमड ला कती 
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अिधकार दले पाह जे हणजे या अिधकारावर सु दा आप याला बंधन घाल याचे काम 
पुढ या काळाम ये करावे लागेल. एवढच सांगेल जे चांगल आहे ते चांगलच केल पाह जे. 
मंुढे या काळात कती खच वाढला, जसा ॉफ ट कमावल या यापे ाह  माग या दोन वषात 
खचा कमी नाह  झाला. पीएमपीएमएल सुधार यासाठ  यां या अहवालाम ये शेवट या पानावर 
बघीतलतर यांनी काह  उपाययोजना आप याला सुचवले या आहेत. या उपाययोजना अंमलात 
आणा यासाठ  पीएमपीएमएलने चांग या बसेस, बसेस या संदभात वेळापञक असेल, 
म हला दनाच ेताईनी सांगीतलेले आहे,  छोटया  िमनी  बसेस जर आप या शहरातून धावायला 
लाग यातर मला वाटते क  आप या बंध-ुभिगनींना आपआप या कामा या ठकाणी जा यासाठ  
िन तच याचा चांग या प दतीने  उपयोग होवु शकतो.  पीएमपीएमएल सुधारली पाह जे ह  
सगळया सद यांची मागणी आहे. परंतु पीएमपीएमएल सुधारत असताना या शहरातील सव 
माणसाना या शहरातील सव नगरसेवकांना व ासात घेवून पीएमपीएमएलची वाटचाल झाली 
पाह जे. नाह तर पीएमपीएमएल से फ हो या या ने जर पुढ या काळात काम केलतर   
मला वाटतय क  १२ वष या बसेस घेत या, आपण बघतोय क  आप या वत:ची गाड  
सु दा आपण १२ वष चालू शकतोय का आ ण व तु थती आहे. मला कधी कधी आ य  
वाटतय हणजे पीएमपीएमएल या कामाची प दत अिधकार , कमचार , ठेकेदार, मह ना दोन 
मह यापुव च एक बस आयु  साहेबां या दारात  बंद पडली, दुसर सिचन िचखले यांनी 
बघीतली क  महापिलके या समोर बस जळाली. मला असं वाटतय क  ितथ सु दा जे चुक या 
प दतीने अिधकार  कमचार  काम करत असतील यांना सु दा चांग या प दतीची िश त 
आण याची गरज आहे. पीएमपीएमएल ख-या अथाने ॉफ टम ये कती जाईल यापे ा पण 
पीएमपीएमएल ह  आप या शहराची लाईफलाईन हो या या ने िन तच आपण सवजण  
य  क  यात अशी मी वनंती करतो.  खरतर हे पैसे आपण दलेले आहेत आठ-दहा कोट  

देणं बाक  आहे. कमचा-यांना याय दे याच ेकाम करावे. १७८ एवढे आपले कमचार  आहेत. 
कमचा-यांचा ठराव माग या संचालक मंडळाने घेतलेला आहे. मंुढे गेले आ ण गंुडे आले या 
आहेत. गंुडेताई खुप चांगले काम करतात. माई बोलता बोलता हणा या क  एखादा  खेडला 
राहणारा कमचार  तो शेवाळवाड या डेपोम ये जातो अशा प दतीची गळचेपी होवु नये 
जवळ या ठकाणी काम दलतर आपली एनज  कामासाठ  जावी. मला असं वाटतय क  
पीएमपीएमएल ॉफ टम ये ये यासाठ  सु दा िन तच मदत होवू शकेल. मी वनंती करतो क  
मु यलेखाप र ण वभागाने जो आप याला अहवाल दला याला मंजूर  दयावी. 
पीएमपीएमएल  सुधार यासाठ  आप याला या या गो ी करता येतील या या कर यासाठ  
या अिधका-यांना  सुचना दया यात एवढ  वनंती करतो आ ण हा वषय उपसूचनेसह मंजूर 

करावा. 
मा.िनमला गायकवाड -   मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
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    यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

ठराव मांक- १४५        वषय मांक – २ 

दनांक – २८/२/२०१८       वभाग- मा.आयु                  
     संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .मुलेप/१/का व/५७/१८  

            द.१२/१/२०१८ 
   २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव मांक २०३१ द.१७/१/२०१८ .   

      महारा  शासन नगर वकास वभाग शासन िनणय पीएमसी-३००३/१४९०   
१२४/०३ न व-२२ द.१९/४/२००७ या शासन आदेशानुसार पुणे महानगरपािलका व पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकाचे प रवहन उप माचे वलीनीकरण क न भारतीय कंपनी कायदा 
१९५६ अ वये पुणे महानगर प रवहन महामंडळ मया दत या अिभनामाची कंपनी थापन 
कर यास शासनाची मा यता दे यात आली आहे. महारा  शासन नगर वकास वभाग 
यांचेकड ल शासन िनणय .एनयुआर-२०१३/  .३३८/न व-३३ द.१८/२/२०१४ या शासन 
आदेशा माणे पुणे महानगर प रवहन महामंडळाचे सन २०१६-१७ चे वा षक ले यांची तपासणी 
क न संचालन तूट (Operating Deficit) महानगरपािलके या मु य लेखा प र क यांनी 
मा णत करणे आहे. याक रता मा.आयु  यांनी वषयां कत कारणासाठ  लेखा प र ण 

करणे या सुचना दले या आहेत.  

      यानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मु य लेखा प र ण वभागामाफत 
लेखाप र ण कर यात आले असुन यातील ठळक बाबी खालील माणे. 
 ·   महामंडळाचे सन २०१६-१७ चे एकुण उ प न   र. .५७६.७८ कोट  

  .       महामंडळाचा सन २०१६-१७ चे एकुण खच          र. . ९२०.५४ कोट  

  .       एकुण तोटा                                                                  र. . ३४३.७६ कोट  

  .       मनपा व इतर अनुदान वजा जाता एकुण संचालन तुट     र. . २१०.४४ कोट  

 
या माणे पंपर  िचंचवड मनपाचे मु य लेखाप र ण कायालयाकडून पुणे महानगर प रवहन 

महामंडळाचे सन २०१६-१७ या आिथक वषातील र. .२१०.४४ कोट  संचालन तूट (Operating 

Deficit) बाबत केले या तावा सोबतचे लेखाप र ण अहवालास मा यता देणेत येत आहे. 
तसेच कंपनी अॅ ट माणे पी.एम.पी.एम.एल. म ये थापन करावया या ऑड ट किमट साठ  
नेमणेत येणा-या तीन सद यांम ये पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकड ल एक सद य नेमणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 
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याच माणे नॉिमनेशन व रमुनरेशन किमट म ये नेमणेत येणा-या तीन सद यांम ये 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकड ल एक सद य नेमणेस मा यता देणेत येत आहे.     

 अनुकूल - ८१         ितकूल- ० 

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

         ------- 

मा.हषल ढोरे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
                                                      वषय मांक – ३ 

दनांक – २८/२/२०१८             वभाग- मा.आयु       
  

 संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .कर/मु य/१२/का व/१३/२०१८  
          द.१६/१/२०१८ 
       २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव मांक २०६३ द.२४/१/२०१८    
        

शहरातील नाग रकांना ऑनलाईन ( डजीटल) पेमट गेट-वेचा वापर कर यास वृ  
करणे, कराचा भरणा करणेसाठ  वेळेचा होणारा अप यय टाळणे तसेच कॅशलेस ांजे शन 
कर यासाठ  ो साहन देणे या ीने महापािलके या संकेत थळावर िमळकत कराचा भरणा 
कर याची सु वधा देणेत येत आहे. स या ऑनलाईन ( डजीटल) पेमट गेट-वेक रता व वध ऍप 
वकिसत असून सदर ऍपचा वापर क न नाग रकांना जा तीत जा त ऑनलाईन कराचा भरणा 
करणेकामी पयाय उपल ध क न देणे श य होणार आहे. यापैक च मे. One 97 
communications ltd.(paytm) यांनी िमळकत कराचा भरणा यांच े ऍप ारे वकृतीकामी 
दनांक 19/5/2017 रोजीचे तावा ारे कळ वले आहे. मे. One 97 communications 

ltd.(paytm) यांचशेी करारनामा करणे आव यक आहे. यास अनुस न इकड ल वभागाने 
करारनामा मसुदा तयार केलेला आहे. 

      सदर करारना याम ये पुढ ल मुख बाबींचा समावेश आहे. 
 
1.    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने नाग रकांक रता महापािलकेचे संकेत 
थळावर ल ऑनलाईन पेमट गेट-वे यित र  पेट एम ऍपचा वापर क न िमळकत 

कराचा भरणा करणेची सु वधा उपल ध होणार आहे. 
2.    सदर करारनामा कालावधी हा ायोिगक त वावर 1 वष कालावधी कर ता 
करणेत येणार आहे. मे.पेट एम यांचे काम समाधानकारक अस यास  सदर कालावधी 
हा 2 वषासाठ  वाढ वणेत येईल. 
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3.    उ  सु वधेसाठ  मे.पेट एम यांना पािलके या वतीने कोण याह  कारची र कम 
देय असणार नाह . 
4.    या प दतीने जमा होणारा िमळकत कर भरणा हा याच दवशी पािलके या 
खा याम ये जमा करणेत येईल. असे न झा यास संबंिधतांना येक  र. .100/- 
साठ  ित दनी र. .5/-  इतक  याज र कम आकारली जाईल. 
5.    पेट एम ऍपचा वापर क न िमळकत कराचा भरणा करणा-या 
िमळकतधारकांकडून खालील माणे शु क आकारणेत येणार आहे. 

 
Particulars Fee (INR/%) 

Net Banking Rs. 5/- (flat fee) 

Credit Card 0.80% of transaction amount 

Debit Card 
0.50% if transaction amount is <= INR 2000 

0.75% if transaction amount is > INR 2000 

Paytm Wallet Rs. 5/- (flat fee) 

 
सदर फ  म ये शासनाचे कर, शु क, फ , GST / CGST / SGST / UTGST / IGST यांचा 
समावेश नाह . सदर सु वधे ारे भरणा करताना नागर कांना उपरो  फ  यित र  या सेवेसाठ  
लागू असलेले शु क, फ  इ याद  देखील भरावे लागतील. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
िमळकतधारकांना िमळकतकर भरणा करणेक रता Paytm ची सु वधा उपल ध क न देणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 
मा.सं दप क पटे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.सिचन िचखले - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. या वषयाची 
स व तर मा हती दयावी. यामुळे नागर कांना लॉस होणार का याची मा हती दयावी.        
मा. व ठल नाना काटे  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. महापािलकेनी  
पेट एमला का ाधा य दयाव े हा मु ा सांगणे गरजेचे आहे. महापिलकेचे पंपर  िचंचवड 
शहरातील कती नागर क ऑनलाईन पेमट करतात याची मा हती दयावी. क शासनाने जो भीम 
अ लीकेशन काढलेले आहे ते आपण का वापरत नाह त. ते देखील  आहे ते वदाऊट नेटच 
देखील आप याला वापर करता येतं. डायरे ट मोबाईल टू मोबाईल ते पेमट भ  शकतो याची 
मा हती दयावी. शहरातील कती नागर क याचा वापर करतात याची मा हती दयावी जे 
आदरणीय मोद  साहेबांनी भीम अ लीकेशन  दलेले आहे ते आपण का वापरत नाह त, 
याची मा हती दयावी. 
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मा.वैशाली घोडेकर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मला पह यांदा हा 
वषय का आलेला आहे हा  पडलेला आहे.  एवढयासाठ  नागर कांवर आपण कती अजून 
बोजा टाकणार आहात ऑनलाईनसाठ  पण. यावेळेला मी नेट बँक गं करते, डेबीट काड 
वापरते यावेळेला बँक ऑलरेड  चाजस कट करते. या याम ये पण बँक व महापािलका चाजस 
लावणार का याचा खुलासा करावा.  हे जे तु ह  नवीन पेट एम वॉलेट या याम ये ऍड केलेले 
आहे तर तो ऍड कर याचा महापािलकेचा हेतू काय आहे. आज शहराम ये  पेट एम बघीतलतर 
पेट एमने एवढे से सबॉय शहराम ये दलेले आहेत क  जेवढा पेट एमला आपण उदयोग देतो  
या यात ते कमीश स देतात. मग याचा महापािलकेला उपयोग काय आहे. महापािलका काय 

कमीशन व पात देणार का कारण यांना आपण एवढा बीझनेस देणार आहोत. पेट एम 
यावेळेस एखादा नागर क वापरणार आहे यावेळेला पेट एम वत: याचे काह  चाजस कट 

करणार आहे का. जर तो चाजस कट करणार असेलतर महापािलका पण  चाज लावणार आ ण 
पेट एमवालाह  चाज कट करणार तर  याचा खुलासा करावा. याम ये दोनदा चाजस कट होणार 
का एकदाच कट होणार याचाह  खुलासा या ठकाणी अिधका-यांनी दयावा आ ण खुलासा 
द यानंतर आ हांला बोलायच आहे.    
मा.महापािलका  आयु  - मा.महापौर साहेब, स मा.सभागृह. आताच जो  वचारला आहे 
या या संदभात खुलासा पुढ ल माणे आहे. आज आपण जी कर वसुली करतो या याम ये 

कॅसलेस के यामुळे मोठया माणात आप याला ऑनलाईन व पाम ये कॅसलेस प दतीने वसुली 
होत आहे. आज या थतीम ये सुमारे ३६ ट के वसुली ह  आपली ऑनलाईन प दतीने होते 
आहे. आ ण अिधकािधक वसुली ऑनलाईन प दतीने कर यासाठ  आप या महानगरपािलकेने 
ऑनलाईन पेमट करणा-यासाठ  काह  सवलतीचे धोरण देखील यापुव  मंजुर केलेले आहे. 
तथा प ववीध प दतीचा अवलंब क न ऑनलाईन प दतीने नागर क घर बस या आप याला 
भरणा क  शकतात आ ण यामुळे कॅशलेस अिधक प दतीने कर यासाठ  अिधकािधक या 
प दती आहेत या फ  नेट आप या पोटम ये आण यासाठ  हे वषयपञ आज सभागृहासमोर 
आण यात आलेल आहे. आज आपण ऑनलाईन प दतीने पेमट करतोच आहोत. या सोबतच  
पेट एम या वॉलेट या मा यमातून देखील पेमट कर याची सु वधा नागर कांना उपल ध क न 
दे या यासाठ  हा वषय आपण सभागृहासमोर आणलेला आहे. या याम ये नेट बँक ंग 
प दतीने जर कोणी पेमट करत असेलतर  या यावरती पाच पये फ लावली जाते ती नेट 
बँक गं करणार  सं थे या माफत गोळा केली जाते. आपण कुठलेह  ऍड शनल शु क 
या यावरती लावत नाह त. े ड ट काडसाठ  ०.८० परसे ट ऑफ ॅ झे शन अम ट हे ती 

सं था लावत असते आपण कुठलेह  वशेष शु क या यावरती लावत नाह त. डेबीट काड 
क रता सु दा दोन हजार या खाली असेलतर ०.५० ट के ॅ झे शन अम ट आ ण दोन 
हजार या वर असेलतर ०.७५ ट के ॅ झे शन अम ट इतकं शु क या यावरती ती सु दा ती 
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बँक लावत असते आ ण याच प दतीने पेट एम माफत जर  पेमट झालेतर लॅट फ ५ . 
या यावरती लाव यात येणार आहे आ ण ती देखील पेट एमच गोळा करणार आहे आपण 

कुठलेह  वशेष शु क या यावरती  लावत नाह त. केवळ नागर कांना एक ऍड शनल प दतीने 
आप याला ऑनलाईन पेमट करता याव या यासाठ  ह  सु वधा आपण उपल ध क न देतो 
आहोत ह  या मागची भुमीका आहे. 
मा.द ाञय साने - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आयु  साहेब आपण 
खुप गोल गोल फ न हा वषय आम या समोर आणलेला आहे. नानाने आप याला एक  
सा या आ ण सो या भाषेत वचारला होता. हे पाच . तु ह  आणलेले आहेत ते महापािलका 
देणार का पेट एम देणार आ ण या या मधुन ह  पेट एम संक पना आप या डो यात का 
आली. जर पंत धाना या नावाने भीम ऍ स आप या समोर असताना एकह  पया आप या 
नागर कांचा न जाता जर काह  काम होत असेलतर आ ह  याला न क च मंजूर  देऊ.  अनेक 
माकट आप या समोर ओपन आहेत ते आप याला  माकट ंग क न हे  ऍ स आप याला  
पुरवू शकतात ह  कोणाची संक पना आहे. या या पाठ मागे काह  वेगळा हेतू आहे का. 
नागर कांचे का पाच पये कट करायचे आहेत. कशासाठ  आपण लोकांकडन पैसे यायचे. जर  
फुकट देत असेल, एखाद  वेगळ  कंपनी जर फुकट देत असेलतर मग पेट एम हाच ऍ स 
आप यासमोर का. या या यितर  काह  नाह  का फुकट कोणी देणारा. कतीतर  बँका 
आप या समोर आहेत क  यांना आपण वसुली क न देणार आहेत, यांचा धंदा आपण क न 
देणार आहेत. नानान वचारल आहे पाच पयाच काय.   
मा.महापािलका  आयु   - मा.महापौर साहेब, स मा.सभागृह. आपण कोणालाह  कुठलेह  चाजस 
ऍड शनल लावत नाह त. हे चाजस आहेत ते ती ती सेवा पुरवठाधारक सं था यां या टॅ डड 
रेट माणे जो ती सेवा वापरेल यां याकडून वसुल करतात आप याकडन कुठलह  पेमट आपण 
यांना देणार नाह त कंवा आपण यां याकडून कुठलह  घेणार नाह त. जो नागर क 

पेट एम या  माफत पेमट क  इ छत असे ते या यासाठ  ऐ छक आहे. याने पेट एम 
वापराव कंवा यांनी नेट बँक ग वापराव कंवा यांनी े ड ट काड वापराव, डेबीट काड वापराव 
हा याचा चॉईस आहे आपण फ  ह  सु वधा यापक करतो वेगवेगळया मोडसनी. भीम ऍ स 
असेल कंवा अ य कुठलह  ऍ स असेल या या मा यमातून नेट बँक ंग णालीनच ते  पेमट 
करतात आ ण या यावरती सु दा ती ती बँक यांचे दर, सेवाशु क आकारतच असते. तसेच 
हे पेट एमने आप याला एक यांच टॅ डड सेवाशु क आहे हे या यात नमुद केलेलं आहे. ह  
ऍड शनल सु वधा दे यासाठ  ताव आहे. जर सभागृहाला मा य असेलतर या या माणे 
आपण ती सु वधा उपल ध क न देणार आहोत. आपण कुठलेह  या यात शु क गोळा करणार 
नाह त कंवा आपण कुठलह  शु क ऍड शनल देणार नाह त.  
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मा.द ाञय साने - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ऐ छक असेलतर या 
ऍप दारे जर मला पैसे भरायचे असतीलतर माझ े पाच पये कट होणारच नां. मग हा 
नागर कांना भुदड आहेचनां. आ ह  महानगरपािलका हणत नाह  पण जर मला या ऍप दारे 
पैसे भरायचे असतीलतर माझ ेपाच . कट होणार आहेत. हा वषय आणला कशासाठ . हे पैसे 
नागर कांचे जाणार आहेत. जो हा ऍप वापरणार आहे यां याकडुन पाच . जाणार आहेत. 
आमचा या वषयाला वरोध आहे. 
मा. व ठल उफ नाना काटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आता द ा 
काका यांनी सांगीत या माणे जर नागर कांना पाच पये भुदड बसतोतर भीमऍप  आहे ते 
का आपण मोट करत नाह त. आपण पेट एमला का ाधा य देतो. नागर क ठरवतील 
कशा दारे पेमट करायचे ते. या याम ये आपला काह  इ े ट आहे का महापािलकेचा काय 
इ े ट आहे यात. भीम ऍप नागर कांसाठ   केलेले आहे. मोबाईल टू मोबाईल पैसे भरता 
येतात. याला कसलेह  पैसे लागत नाह त. पेट एम वापर यामागचा काय हेतू आहे. 
मा.एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. या वषया मधील 
पेट एम हे भारतीय जनता पाट या पदािधका-याची कंपनी आहे, अस आहे का. भीमऍप शंभर 
ट के असला पाह जे. खरतर आजची जर पंपर  िचंचवड शहराची प र थती बघीतलीतर 
एखादयाला महापािलके या करसंकलन क ाम ये जावे, आपली गाड  काढावी, आपला 
लाईनम ये थांबायला एक तास दयावा जे या सगळया गो ी क  शकत नाह त खरतर 
यां यासाठ  हा वषय आहे. यां याकडे चार-चार, पाच-पाच तास वेळ आहे, आप या 

घरापासून पंधरा िमनीटात सहज आप या गाड वर जावु शकतो  यां यासाठ  हा वषय नाह .  
खरतर एखादया माणसाला आप या पेट एम मधुन कंवा आप या डेबीट काडामधुन जर आपला 
कर भरलातर मला वाटते क  महापािलके या ितजोर म ये जा त पैसे येणार आहेत. खरतर 
महापािलके या ितजोर म ये जा तीत जा त पैसा जमा हावा असा उ ेश आहे. मा.मोद  
साहेबांच ेकौतूक नाना तु ह  करताय याचा मला सगळयात जा त आनंद वाटला कारण क  
कॅशलेस यवहार कर या या ने आदरणीय मोद  साहेबांनी केल आहे. आ ण मला असं 
वाटतय क  आताची प र थती बँकेमधुन पैसे घेवून जाणं ब-याचदा काह  काह  लोकांच एक 
एक दोन लाखामधे करसंकलन भर याची गरज आहे. मध या काळात आपण बघीतल,  
नोटबंद या काळात कर भर यासाठ  परवानगी दलीतर कोटयावधी पये जमा झाले आहेत. 
मला असं वाटतय क  आपण घरा या घराम ये लोकांना कर भर यासाठ  सु वधा क न देतो हा 
खरतर चचचा वषय नाह .  सगळयानी या वषयाला  समथन केले पाह जे.  एवढा चांगला 
वषय आहे, काका तुम या भागाम ये मोठया सोसायटया झाले या आहेत. आता लोक 
रांगेम ये उभे रहायला तयार नाह त. यामुळे या वषयाची चचा न करता मा.महापौर साहेब,   
हा वषय मंजूर करावा. 
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मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. वषय चांगला आहे 
वषयाब लच काह  दुमत नाह . फ  या याम ये सगळयांच हणणं असंच आहे क  एट एम, 
पेट एम, या यापे ा इ शॉट असं हणाच आहे क  ऑनलाईन पेमट, कुठलह  पेमट असणार 
कुठलह  ऍ स असणार ते   असायला पाह जे. महापािलकेला पैशाची गरज आहे. सगळयांना 
समजत क  कॅशलेस असेलतर सोप आहे. जस आता  नाना काटे यांच हणण आहे क  अमुक 
अमुक कंपनी  करते कंवा अमुक कंपनी ०.२५ ने करेल.  हा वषय चांगला आहे फ  
एवढाच बदल करावा क  कोण याह  कंपनी माफत महापािलकेला ऑनलाईन पेमट क  शकतो 
एवढे चज केलेतर काह  फरक होणार नाह . सभागृह ने यांनी सांगीतले ऐट एम, पेट एम हे 
भारतीय जनता पाट चे नाह . एवढ  चांगली बाजू मांडता तर िनरव मोद  कोण आहे एवढतर  
सांगाना आ हाला. आमचे ान कमी आहे. याचा खुलासा केला तर बरे होईल.   

 मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो— Online Payment क रता कोण याह  
कंपनी/अॅप दारे वीकारली जाईल ह  मुभा या वषया या अनुशंगाने नागर कांक रता उपल ध 
क न मा यता दे यात यावी. 
मा.राहुल कलाटे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. उपसूचनेला मी 
अनुमोदन देतो. ह  अतीशय चांगली संक पना आहे. जेणे क न नागर कांना खेटे मारावे 
लागणार नाह त, लाईनीत उभे रहावे लागणार नाह . फ  साहेबांना एकच आमची वनंती आहे 
क  पेट एम सारखे अजून कुठलेह  ऍप असेलतर यांनाह  अनुमती दया आ ण तु ह  जे हणल 
आहे संबंिधतांनी येक  १०० पये हणजे हे कंपनीने भरायच ेपेट एमनी का नागर कांने याचा 
खुलासा करावा. या कंपनीचे मालक जो आहे शमा, तु ह जर भारतीय जनता पाट या 
वेबसाईटवर गेलातर वजय शमा हा तुमचा मोठा देणगीदार आहे. लोकां या सोईसाठ  जेवढे 
ऍप असतील तेवढे दयावेत.   
मा.एकनाथ पवार- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खरतर वषय जर  
छोटा असलातर  सगळया या मनाम ये भावना आहे क  ऑनलाईन ा झे  न  झाले पाह जे.    
यासाठ  उपसूचना दली मी अनुमोदन देतो. आ ण योगेशभाईनी सांगीतल क  िनरव मोद  कोण 
होते. खरतर ह  चचा कुठ हायला पाह जे संसदे या सभागृहा म ये, ह  चचा कुठ हायला 
पाह जे, रा या या वधानसभेम ये. ललीत मोद  पासून ते िनरव मोद  पयत, मला असं 
वाटतय क  ह  काँ ेसची देन आहे. ते काँ ेसच ज मलेल बाळ आहे. याची जबाबदार  घेता 
आलीतर रा वाद  हणुन या एवढच माझ हणण आहे हा वषय मंजूर करावा.  
मा.हषल ढोरे –  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारलेली आहे, वषय मंजूर कर यात यावा.  
 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
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ठराव मांक – १४६                                        वषय मांक – ३ 

दनांक – २८/२/२०१८               वभाग- मा.आयु     

   
    संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .कर/मु य/१२/का व/१३/२०१८  

          द.१६/१/२०१८ 
       २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव मांक २०६३ द.२४/१/२०१८    
        

शहरातील नाग रकांना ऑनलाईन ( डजीटल) पेमट गेट-वेचा वापर कर यास वृ  
करणे, कराचा भरणा करणेसाठ  वेळेचा होणारा अप यय टाळणे तसेच कॅशलेस ांजे शन 
कर यासाठ  ो साहन देणे या ीने महापािलके या संकेत थळावर िमळकत कराचा भरणा 
कर याची सु वधा देणेत येत आहे. स या ऑनलाईन ( डजीटल) पेमट गेट-वेक रता व वध ऍप 
वकिसत असून सदर ऍपचा वापर क न नाग रकांना जा तीत जा त ऑनलाईन कराचा भरणा 
करणेकामी पयाय उपल ध क न देणे श य होणार आहे. यापैक च मे. One 97 
communications ltd.(paytm) यांनी िमळकत कराचा भरणा यांचे ऍप ारे वकृतीकामी 
दनांक 19/5/2017 रोजीचे तावा ारे कळ वले आहे. मे. One 97 communications 

ltd.(paytm) यांचशेी करारनामा करणे आव यक आहे. यास अनुस न इकड ल वभागाने 
करारनामा मसुदा तयार केलेला आहे. 

      सदर करारना याम ये पुढ ल मुख बाबींचा समावेश आहे. 
 
1.    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने नाग रकांक रता महापािलकेचे संकेत 
थळावर ल ऑनलाईन पेमट गेट-वे यित र  पेट एम ऍपचा वापर क न िमळकत 

कराचा भरणा करणेची सु वधा उपल ध होणार आहे. 
2.    सदर करारनामा कालावधी हा ायोिगक त वावर 1 वष कालावधी कर ता 
करणेत येणार आहे. मे.पेट एम यांचे काम समाधानकारक अस यास  सदर कालावधी 
हा 2 वषासाठ  वाढ वणेत येईल. 
3.    उ  सु वधेसाठ  मे.पेट एम यांना पािलके या वतीने कोण याह  कारची र कम 
देय असणार नाह . 
4.    या प दतीने जमा होणारा िमळकत कर भरणा हा याच दवशी पािलके या 
खा याम ये जमा करणेत येईल. असे न झा यास संबंिधतांना येक  र. .100/- 
साठ  ित दनी र. .5/-  इतक  याज र कम आकारली जाईल. 
5.   पेट एम ऍपचा वापर क न िमळकत कराचा भरणा करणा-या िमळकतधारकांकडून 
खालील माणे शु क आकारणेत येणार आहे. 

 
Particulars Fee (INR/%) 
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Net Banking Rs. 5/- (flat fee) 

Credit Card 0.80% of transaction amount 

Debit Card 
0.50% if transaction amount is <= INR 2000 

0.75% if transaction amount is > INR 2000 

Paytm Wallet Rs. 5/- (flat fee) 

 
सदर फ  म ये शासनाचे कर, शु क, फ , GST / CGST / SGST / UTGST / IGST यांचा 
समावेश नाह . सदर सु वधे ारे भरणा करताना नागर कांना उपरो  फ  यित र  या 
सेवेसाठ  लागू असलेले शु क, फ  इ याद  देखील भरावे लागतील. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या िमळकतधारकांना िमळकतकर भरणा करणेक रता Paytm ची सु वधा 
उपल ध क न देणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच Online Payment क रता कोण याह  
कंपनी/अॅप दारे वीकारली जाईल ह  मुभा या वषया या अनुशंगाने नागर कांक रता 
उपल ध क न मा यता दे यात येत आहे.  

 अनुकूल - ८१       ितकूल- ० 

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

           ------- 

मा.मिनषा पवार -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 

                                                        वषय मांक – ४ 

दनांक – २८/२/२०१८               वभाग- मा.आयु       

    संदभ –१) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जशुक/पापु/२६/२०१८  
             द.२०/०१/२०१८ 
          २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव मांक २०७० द.२४/१/२०१८  
        पंपर  िचंचवड शहरातील पाणीप ट चे स याचे दर सन २००९-१० म ये मंजूर 

कर यात आलेले आहेत, व स या याच दराने मीटर रड ंगनुसार पाणीप ट  आकार यात येत 
आहे. आताचा पाणीपुरव याचा वा षक देखभाल-दु तीचा खच र. .१०९ कोट या पुढे आहे. 
या तुलनेत पाणीप ट ची वा षक मागणी व वसुली फारच कमी आहे. यानुषंगाने एका 

वषासाठ  दर ता वत करणे, व यानंतर दरवष  तूत आदेशातील सव कार या दरांम ये 
वा षक वाढ ता वत कर यात येत आहेत. तसेच, पंपर  िचंचवड महापािलकेत अनिधकृत 
नळजोड िनयिमत कर यासाठ  ता वत कर यात येत आहे. पंपर  िचंचवड शहरातील 



49 
 
पाणीप ट चे दर वाढ व याबाबतचा ताव व अनिधकृत नळजोड िनयिमत कर याचे धोरणास 
सोबतचे पर िश  अ माणे मा यता देणेची मा.आयु  यांची मागणी असली तर  सदर 
वषया या अनुषंगाने िनवासी वापराकर ता ित कुटंूब/सदिनका ित म हना ६००० िलटर पाणी 
मोफत देणेस, याच माणे ितवष  १०% दरवाढ न करता याऐवजी ती ५% करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

मा.अचना बारणे-  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

मा. वलास म डगेर  – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो-  सदर वषयाम ये 
सन २०१८-१९ या सरकार  वषाकर ता शहरातील सामा य नाग रकांना अ प दरात सेवा सु वधा 
उपल ध क न देणेचे ीने िनवासी वापरा या पाणीपुरवठा दरात खालील माणे दर िन ीत 
करणेस मा यता देणेत यावी. 
 
अ. . ित माह दर िन त करावयाचे दर 

( ित १००० िल. साठ ) 
झोपडप ट  साठ  

१ १ ते ६००० िल. मोफत मोफत 
२ ६००१ ते १५००० िल. पये ४/०० पये ०२/- 
३ १५००१ ते २२५०० 

िल. 
पये ०४/- पये ०३/- 

४ २२५०१ ते ३०००० 
िल. 

पये ८/०० --- 

५ ३०,००१ चे पुढे पये १२/०० --- 
 

६) ाहकाचे देयके ित कुटंूब कमीत कमी Rs. ५०/- ित म हना हणजेच  

   Rs.६००/- ित वष ( झोपडप ट  धोरण) 

७) िमटर नसलेले झोपडप ट तील Rs.९००/- ितवष   

मा.बाबू उफ ेमकुमार नायर  -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो.     

मा.मिनषा पवार-   मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.   

मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. पह यांदा तर या 
वाढ ला आमचा वरोध आहे. आपण लोकांना पाणीपुरवठा देवू शकत नाह त, पाणीपुरवठा 
मुबलक होत नाह , एक टाईम पण पाणी िमळत नाह . कमी दाबाने पाणी िमळते काह  
लोकांना पाणी िमळत नाह . नावाला आपण आप या झोपडप ट  बांधवासाठ  हणतो क  
मोफत दलेले आहे. कंवा पह या सहा हजार ली. पयत आपण मोफत केल. परंतु 
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शहरवािसयांवर आपण पयायाने अ याय करत आहोत. पा याचे दर वाढले पाह ज े याम ये 
दुमत पण नाह , आपल इ ा चर भरपूर हायला पाह जे याब लह  दुमत नाह . परंतु 
बेसीकली जी पा याची र वॉयरमट आहे ती आपण देऊ शकत नसु, आज एवढया टा या 
आपण बांध या लाईन टाक या सगळ केल परंतु आज शहराची पा याची प र थती काय आहे. 
दर आठवडयाला तु हांला पा याचा मॅसेज िमळतो. बुधवार  पाणीपुरवठा बंद राह ल, गु वार  
कमी दाबाने येणार आहे, शु वार पयत पा याचा प ाच नसतो. आठवडयातून तीन-तीन दवस 
पाणी आप याला उपल ध होत नाह . कती वाईट प र थती आज शहराम ये आहे. दुस-या 
बाजूला कती खच करतो, याच लॅन आऊट केलेल आहे. माट िसट म ये सु दा आप याला 
याचा िनधी असणार आहे. महापािलकेम ये २२५ का २१६ कोट  . आपण पाणीपुरवठयासाठ  

ठेवलेले आहेत. असे असताना नागर कांवरचा हा बोजा  कालांतराने वाढ वला पाह जे. अजीबात 
वाढवायचा नाह  अशा मताचा मी नाह . परंतु आज ती यो य वेळ नाह . आज आपण लोकांना 
प याच पाणी मुळात देवू शकत नाह  अशा प र थतीम ये आपण ह  दरवाढ क  नये अशी 
वनंती आहे. कोण याह  प र थतीम ये आपण दरवाढ करता कामा नये. आपण जे पुव चा 
पा याचा पुरवठा केलेला आहे, पुव चे जे दर आहेत ते दर आपण कायम ठेवून आपण पह ला 
पाणीपुरवठा सुरळ त करावा. एका कुटंूबाला जे पाणी लागते ते पाणी दे याची जी जबाबदार  
आहे ती आपण पुण करावी. भामा-आसखेड या संदभातील असेल, पवना धरणा या संदभातील 
असेल कंवा या शहराला रावेत व न िमळणारा पाणीपुरवठा असेल, ितथ बांध यात येणारे 
बंधारे असतील तेथील अिधकच पाणी उचल याचा य  हे सव काह  आपण के यानंतर मग 
माञ आप याला पाणीपुरवठा सुरळ त झाला, लोकांना आपण कमान एक टाईम जर  पाणी 
यव थत देता आलतर यानंतरच आपण अशा कारची वाढ सुचवावी अशी आप याला वनंती 
कर यात येत आहे तोपयत या वषया या अनुषंगाने या वाढ ला आमचा प  वरोध आहे. 

मा.राजू बनसोडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आज दापोड , फुगेवाड , 
कासारवाड  भागाम ये ११ तारखेपासुन पाणी िमळत नाह . आज कती दवस झाल पा याची 
ब ब आहे यात तु ह  पा याची दरवाढ करत असालतर ते चुक चे आहे. 

मा. ॲड.सिचन भोसल े-  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह.  थमत: आपण या 
शहरामधील नागर कांना जी पाणीप ट  आहे या याम ये वाढ व दराने आकारणी करतो ती 
मुळात चुक ची आहे. याचे कारण असे आहे क , पंपर  िचंचवड महापािलकेत असे अनेक 
भाग आहेत या ठकाणी आजह  नाग रकांना मुबलक आ ण व छ पाणी िमळत नाह . पंपर  

िचंचवडम ये अशी येक भागाम ये जर सम या असेलतर आपण या नागर कांकडून 
पाणीपु ट म ये वाढ करणे यो य आहे का. कारण क  आजह  अनेक भाग असे आहेत क  
या ठकाणी ेशरचा ॉ लेम आहे, दुषीत पा याचा ॉ लेम आहे, यांना वेळेत पाणी नाह  अशा 

सगळया सम या एका बाजुला असताना दुस-या बाजूला जर आपण पाणीप ट म ये वाढ 
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केलीतर ते शंभर ट के चुक चे ठरणार आहे. यामुळे पाणीप ट ची दरवाढ ला माझा शंभर 
ट के वरोध आहे. पंपर  िचंचवड शहरात या सव भागाम ये अनेक योजना महापािलकेत 
लंबीत आहेत. याम ये अमृत योजनेअंतगत २४ X ७ ह  योजना राबवणार आहेत. ती 

योजना आपण पुण करत नाह त. आप या पंपर  िचंचवड शहरा मधले सव नागर क जोपयत 
सॅट सफाय होत नाह त, समाधानकारक यांना पाणीपुरवठा होत नाह  तोपयत मला असं 
वाटतय क  ह  दरवाढ १०० ट के चुक ची ठरणार आहे. यामुळे मी वनंती करतो क  ह  
पाणीप ट  दरवाढ र  करावी आ ण या यावर यो य तो वचार करावा. 

मा.शञु न काटे - मा.महापौर साहेब,  मा.आयु  साहेब,  स मा.सभागृह. हा जो दरवाढ चा वषय 
आलेला आहे यात माझा  असा आहे क  संबंिधत अिधका-यांना, मा या भागाम ये १४० 
सोसायटया आहेत, मग या शंभर लॅट पासून प नास फलॅट पासून साडेसहाशे ते सातशे 
लॅट पयत आहेत. आपण हा वषय घेतला १ ते ६ हाजार तो कसा आहे एका कुटंूबाला १ ते ६ 

हजार िल. आहे का एका कने शनला १ ते ६ हजार िल. आहे. हे कसे काय हा  आहे. 
कुटंूबाला आहे का लॅटला हे सांगावे. तर  संबंिधत अिधका-यांनी याची मा हती दयावी.     

मा.जावेद शेख - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, आता थोड यात हशोब 
काढला क  या ठकाणी आपण ३० हजार ली.पाणी मह याला देत होतो आड च पयानी 
या ठकाणी जर एखाद कुटंूब जर ३० हजार िल. पाणी वापरत असेलतर याला मह याला ५१ 
पये वाढतात. हणजे पह ले ७५/- .बील येत होत आता १२६ . येते. सगळयात पह ले 

आप या शहरात पाणी यव था पुणपण े सुधारावी. या यानंतर हा वषय आणावा. आता 
स या टाक  आम या जवळ आहे आकुड त ािधकरणात टाक  आहे अजुनह  आम या वॉडात 
पुणपणे पाणी सुरळ त नाह  आ ण परत हा दरवाढ चा वषय घेवून जर नागर का ंसमोर जायच 
तर च पल काढून हाणायच बाक  राह ल आ हांला, बाक  काह च राह लेल नाह . कारण 
माग या सहा सात मह या पासून पा यासाठ  कती ब ब झालेली आहे. पण अजुनपयत 
पा याची यव था पुणपणे सुधारली गेलेली नाह . या अथ  नागर क संतु  नाह त. तु ह  जी 
यांना स हस देतात या  स हपासून जर ते समाधान नसतीलतर या यानंतर परत तु ह  

दरवाढ करायची. तु ह  समाधान करा, मी मा य करतो एक माणुस र यानी जाताना  १२/- 
पयाची बसलेर  बाटली घेतो, गुळ या करतो फेकून देतो. मा य आहे दरवाढ हावी परंतु 

पह ले तु ह  शहरातील जनतेला समाधानी करा या यानंतर तुमचा दरवाढ चा वषय असेलतर 
तो तु ह  घेवून या. स या या प र थत फ  आ ण फ  एक ल  क त करा क  शहरा या 
पुण काना कोप-याम ये, मग तुमचा दघीचा भाग असेल, आमचा महापौर साहेबांचा भाग आहे, 
सांगवीची साईड असेल अशा ब-याचशा भागात अजुनपयत यव थत पाणी जात नाह . पह ल  
या लोकांचे समाधान करा व नंतर हा पाणी दर वाढ चा वषय आणावा. आज लोक काय 
हणतात क  आ हांला २४ X ७ नका देवू, तीन तास पाणी देतात ते तर  ेशरने दयाव.े 
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लोकांच हणण तेच आहे क  २४ X ७ ते नंतर करा पण पह ल आ हांला समाधानी पाणी 
दया. लोक हासतात आ ह  काम करायला चाललो क . अ रशा हासतात क  तु ह  आ हांला 
वेळेवर पाणी देवू शकत नाह तर २४ तास कधी देणार आहेत. हा दरवाढ चा वषय आहे तो 
यो य वाटत नाह . माझ हणण आहे क  हा वषय तु ह  द र  दाखल करावा आ ण पह ल 
जनतेला समाधानी करा नंतरच वषय आणावा, ध यवाद.    

मा. यंका बारसे - मा.महापौर साहेब,  मा.आयु  साहेब,  स मा.सभागहृ, सवात थम हा वषय 
आला आहे पाणीप ट ची वाष क मागणी आ ण वसुली फारच कमी आहे. या टायटलवरती हा 
वषय आहे यामुळे मी सवात थम हे सुचऊ इ छते क , आपली शहरातील अनिधकृत नळ 
जोडणी कती आहे ते पहा आ ण ती अनिधकृत नळ जोडणी  मंजुर क न पह यांदा याला 
पाणी मीटर लावा जेणेक न वसुली आपली जा तीत जा त होईल. पाणी गळतीकडे पण आपण 
ल  दले पाह जे. एकाच ब ड ंगम ये चार-पाच अनिधकृत नळ जोडणी केलेली असते आ ण 
हे शोधून दे यासाठ  सव नगरसेवकांनी सु दा शासनाला सहकाय करावे. याच बरोबर आता  
नळा या पा याचा  समोर आला क  दोन- दोन, तीन- तीन दवस नळाला पाणी येत नाह  
आ ण आ हांला शासन सु दा वेळेवर याबाबतीम ये कळवत नाह . राञी ११ ते ११.१५ वाजता 
आ हाला मॅसेज येतो क  उदया सकाळ  पाणी येणार नाह . अशा वेळ  आ ह  नागर कांना 
कोण या प दतीने त ड दयायला पाह जे याच उ रह  आपणच दयाव. पाणीपुरवठा वभागाला, 
संबंिधत य ला सुचना दया यात क  कमान २४ तास अगोदर तर  आ हांला पाणी येणार 
नाह  कंवा तुम या टा या व छ कराय या आहेत, एखादा दु तीचा  आला  आ ण तो 
अचानक उदभवलतर आ हांला तो मा य आहे. पण व छते या नावाखाली जर आपण 
पाणीपुरवठा बंद करणार असालतर तो २४ तास अगोदर आ हांला कळवला जावा, ध यवाद. 

मा.िमनल यादव - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, आपली पंपर  िचंचवड 
महापानगरिलका, आपण हणतो सवात ीमंत महापािलका आहे. अशा वेळेस पाणी ह  अशी 
काळाची गरज आहे. येक माणसाला पा याची गरज लागते. जी सवसामा यांची गरज ती 
ीमंत महापािलका पुरवू शकत नाह  या यासारखी लाजीरवाणी गो  दुसर  कुठलीच नाह .  
ामीण भागाम ये शेतकर  कजामुळे आ महा या करतात. पुढ ल काळात शहर  भागाम ये 

वेगवेगळया कारची जर तु ह  करवाढ करताय  या यामुळे सामा य जनता आ महा या 
कर याची वेळ तु ह  आणु नका आ ण ता दवस तु ह  आ ह  जे हा इथे असू ते हा तो दाखवू 
नका. आयु  साहेब, आपण मागील काळात जवळ जवळ पाच सहा मह यापुव  पा यासंबंधात 
मोचा  आम या भागातील म हलानी आणलेला होता ते हा तु ह  तुर त बैठक लावुन सांगीतले  
क  जे अनिधकृत कने शन आहेत या यावर वर त ऍ शन यावी पण फ  हे तुमच बोलण 
झाल या यावर कुठलीह  कारवाई झालेली नाह  कंवा तु ह  बोलले क  जे जे लोक सकाळ  
मोटर लावतात या यावर आ ह  चेक क . अनिधकृत कने शन आहेत या यावर आ ह  
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ऍ शन घेवू पण जे हा तु ह  बोललात या यावर काह च झालेले नाह  हणजे तुम या 
बोल याला कमंत आहे क  नाह  हे जाणवते. तु ह  ह  दरवाढ कर यापे ा आप याला 
पाणीपुरवठा येतो या या ४० ट के पाणीगळती होते. ती शोध याकडे तु ह  जा त ल  क त 
केले पाह जे नाह तर दरवाढ यात तुमच ल च नसल पाह जे. मेन तुमच ऐम असला पाह जे 
क  ४० ट के पाणी गळती होते कशी. अनिधकृत कने शन होतात कसे. ते सगळे अनिधकृत 
कने शन तु ह  आ द िलगल क न यावे यामुळे पालीकेचे इनकम न क च वाढेल. 
या यापुढे तु ह  ह  दरवाढ करा ती आ हांला मा य आहे. ह  काळाची गरज आहे       

पा याम ये दरवाढ झाली पाह जे परंतु आता ती यो य वेळ आहे का, आता लोक इथ आम या 
भगाम ये आताच जावेदभाई बोलले क  लोक आ हांला चपलेनी हाणतील.  आ दच पाणी चढत 
नाह . दुधेकर साहेबांना आठवडयातून दोनवेळेस मी फोन करते क  पाणी येत नाह  तुमचे 
अिधकार  राञी आकरा आकरा, बारा बारा वाजता मॅसेज टाकून मोकळे होतात क  उदया पाणी 
येणार नाह . आ हांला सकाळ  पाच वाज या पासून लोकांना त ड दयावे लागते. लोक सकाळ  
उठ यापासून िश या देतात अशावेळ  आ ह  काय करायच.े यावेळेस तु ह  फोन वच ऑफ 
क न बंद क न मोकळे होतात. आ हांला त ड दयाव लागत आ ण आ ह  आता कुठ या 
त डानी सांगायचे क  तु ह  पाणी दरवाढवली आहे. तु ह  साध तीन तास पाणी देवू शकत 
नाह त आ ण  २४X७ ला तु ह  एवढा िनधी गोळा करता, हे कशासाठ  करता. या बेसीक 
गरजा आहेत या पुण करा आ ण मग ह  दरवाढ करा. याला पुण आम या िशवसेने या वतीने 
वरोध आहे.      

मा.सं दप क पटे - मा.महापौर साहेब,  मा.आयु  साहेब,  स मा.सभागृह, पाणीपुरवठया या 
दरवाढ  वषयी मी आज सभागृहाच ल  वेधु इ छतो  क   मी या वाकड पंपळेिनलख 
भागातून िनवडून आलो या भागाम ये जवळ जवळ दडशे लहान मोठे प नास लॅट, 

दोनशे लॅट ते तीन हजार लॅट असलेली पाक ट सारखी सोसायट  आहे. २०११ ते २०१७ या 
कालावधीम ये आप या पंपर  िचंचवड महापािलकेने ८८७९ बांधकामाना परवानगी दली 
यापैक  जवळ जवळ ९०० या फ  वाकड भागातून आ ण पपळेिनलख भागातून ३६६ 

परवान या या भागात बांधकामाना िमळाले या आहेत. सवात जा त महसुल पंपर  िचंचवड 
शहरात वाकड, पंपळिनलख भागातून जमा होतो. या ठकाणी मी खेदाने सांगु इ छतो क  या  
भागाम ये मुलभूत, पा यासारखी सु वधा आपण पुरवु शकत नाह त. या ठकाणी २०० 
लॅटची सोसायट  आहे, कमीत कमी १५० युनीट पाणी या ठकाणी आले पाह ज.े आशा 
ठकाणी केवळ ३० ते ४० युिनट पाणीपुरवठा होतो. पाणीपुरवठया या अिधका-यांना जर आ ह  
सांगीतल क  सव सोसायट म ये पाणीपुरवठा वाढवा. पाणी मागीतले क  यांची कडनी 
मागीतली अशी ित या यांची असते. कुठलेह  पाणीपुरवठयाचे अिधकार  सहकाय करत 
नाह त. दवसभरात १०० फोन आले तर ९० फोन हे पाणीपुरवठया वषयीच े असतात. 



54 
 
या ठकाणी  ामा णक करदाते जे आप याला कर भरतात यां यावर अ याय होतो असे मी 
नमुद करतो. जोपयत आपण संपुण शहरात मुबलक आ ण सुरळ त पाणीपुरवठा करत नाह त 
तोपयत कुठ याह  कारची दरवाढ क  नये अशी सवसामा य जनते या वतीने मी वनंती 
करतो. 

मा. व ठल उफ नाना काटे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, सवानी यथा 
मांडलेली आहे याच प दतीने मी सांगतो क  सुरवातीला तु ह  पाणी सुरळ त दया. सव 
नागर कांना पा याची  यव था नीट करा नंतरच हा वषय महापािलका सभेसमोर आणावा. हा 
वषय सव नगरसेवकां या वतीने, रा वाद  काँ ेस या वतीने मी सांगतो क  द र  दाखल 
करावा. कुठलीह  दरवाढ क  नये आ ण आता ५१ पयाचा फरक दसतो हा देखील कुठलीह  
दरवाढ न करता आहे असा वषय थांबवलातर हरकत नाह . 

मा.राज  लांडगे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, आजचा जो हा वषय 
पाणीप ट  दरवाढ चा आलेला आहे. साहजीकच आहे क  आप या महापािलके म ये पा याचे दर 
खरच कमी आहेत पण आपण जर असं पाह लेतर बरेचसे भाग असे आहेत क  या ठकाणी  
आ ह  फरतो यावेळेस लोक अ रश: ाचा  भड मार करतात क  पाणी कधी येणार आहे, 
पा याचे िनयोजन कसे आहे पण कोणताह  अिधकार  या वारंवार त ार  देतोत या यामधुन 
आ हांला समाधानकारक उ र देत नाह त. राञी एक-एक वाजता पा याचा ट पा असतो मह ला 
जागतात, परत सकाळ  ४ वाजता ट पा चालू होतो. अिधकार  हणतात क  टाक ची ले हल 
आली नाह , टाक  भरत नाह . येकवेळेस हे होतय, आज नवीन लाईन टाक याचे काम चालू 
आहे. ठेकेदार येत नाह . बरेच असे ॉ लेम आहेत. िन त दरवाढ करा पण जे शासनाला 
पह ले असे पण आदेश दया क  आं  धरण असेल,  भामा आसखेडच ेअसेल क  पा यावरती 
माणस नेमून लवकरात लवकर हे काम माग  लावावे. तसे ामीण भागात सगळयात जा त 
नागर करण वाढले आहे या भागात आपण पा याची यव था कशी करणार आहोत कारण 
या ठकाणाव न आप याला ामीण भागातून जा तीत जा त महसुल िमळतो टॅ स िमळतो. 

माझी शासनाला अशी वनंती राह ल क  तु ह  येक भागाम ये पह ल स मपणे पाणी 
पुरवावे मगच या वषयावरती चचा करावी.                 

मा.झामाबाई बारणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, पाणीपुरवठा हा 
ज हाळयाचा  आहे. पंपर  िचंचवड शहरात अनेक ठकाणी सुरळ त पाणीपुरवठा होतो  अ ण 
अनेक ठकाणी पाणीपुरवठयाचे खुपच  उपल ध होत असतात. खरेतर येकांनी सांगीतले 
मोठमोठया सोसायटया आहेत काह  ठकाणी पाणी सुरळ त आहे काह  ठकाणी नाह .  परंतु 
थेरगाव प रसरात सोसायटया एवढया जा त नाह त परंतु जी बैठ  घर आहेत या बैठया 
घरासाठ  सांगते क  पाणीपुरवठा अतीशय दुषीत होतो. े नेज लाईन आ ण पा याची लाईन 
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दुषीत पाणी हे खरोखरच लोकां या आरो याचा  आहे. े नेजचे पाणी प या या पा याम ये 
िम स होते. काह  ठकाणी ेनेजचे पाणी आहे का गटरचे पाणी आहे  कुठले पाणी हे लोकांना 
कळत नाह . पाणी आ या बरोबर पाणी कती तर  वाया जात आ ण जो पा याचा आपला 
टाईमींग आहे या टाईमींग पयत अधा वेळ तर या घाण पा याम येच जातो आ ण लगेच 
पाणी बंद करतोत. काह  लोकांना पाणी िमळत नाह . कुणाला हांडाभर कुणाला दोन हांडे असं 
पाणी िमळत. आप या महापािलकेचे पाणीपुरवठयाचे िनयोजन आहे. या या ठकाणी घाण 
पाणी िम स होते या या ठकाणी खरच ल  दले पाह जे. लोकां या आरो याचा  आहे, 
पाणीप ट त वाढ केलेली आहे ती भर यासाठ  लोक तयार होतील. यांना सुरळ त आ ण 
चागंले पाणी िमळालेतर, व छ पाणी िमळालतर व पाणीप ट  वाढ वलीतर  लोक ती भरतील.  
आठ आठ दवस पाणी दुषीत येत असेलतर ते लोक वयपाकांसाठ  पाणी वकत आणतात 
यामुळे आपण यांना चांगल व व छ पाणी दलतर ते वकत पाणी आण यापे ा आपण  

चार . वाढ केलीतर  याम ये काह  हरकत राहणार नाह , व छ पाणी िमळाले पाह जे.  
पाणीपुरवठा यव थत झाला पाह जे आ ण ेशरन े पाणी िमळाले पाह जे. खरोखरच काह  
भागात खुपच माग या आठवडयात घाण पाणी येत होते. या ठकाणी अिधका-यांनी पण 
धावपळ क न एक दोन दवसाम ये सुरळ त पाणीपुरवठा केला.  व छ पाणी दे याचा य  
यांनी केला मी या अिधका-याचे अिभनंदन करते.  धुमाळ असतील यांचे बाक चे डे युट  

असतील. दुषीत पा यापासुन लोकां या आरो याला जर धोका पोहचत असेलतर थम आरो य 
चांगलेतर सगळे चांगले आहे. दवाखा याला पैसे घालव यापे ा, वकत पाणी आण यापे ा 
आपण जर  पाणीप ट म ये दरवाढ केलीतर माझी काह  हरकत नाह  आ ण नागर कांची सु दा 
हरकत राहणार नाह . परंतु व छ आ ण ेशरने पाणी िमळावे एवढ  अपे ा य  करते. 

मा.सार का लांडगे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, . . ६ म ये देखील 
अ यंत कमी दाबाने पाणीपुरवठा होतो. अिधकार  सांगतात टाक म ये पाणी िश लक राहत 
नाह  असे उ र असते. काह  भागाम ये १२ ते १ या दर यान पाणी येते. आयु  साहेबांना 
अनेकवेळा फोन लावलेला आहे. कारण क  १२ ते १ या दर यान पाणी आलतर म हलांनी 
पाणी कधी भरायच.े सकाळ  मुलांना शाळेत सोडायचे असते कसे मॅनेज करणार. मा या 
भागाम ये टाक  बांधलेली आहे याचे काम पुण झालेले असून ती टाक  भरली जात नाह .  

मी वनंती करते क  सवाना समान पाणीपुरवठा करावा. ेशरने पाणीपुरवठा िमळावा या या 
नंतर दरवाढ करावी.  

मा.िनता पाडाळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, तु ह  हा वषय आणलेला 
आहे. १०९ कोट  देखभाल दु तीसाठ खच आहे. तर  १०९ कोट ची  कुठे दु ती केली जाते, 
कारण क  आयु  साहेब आपली देखभाल दु ती यव थत केली जात नाह . दोन तीन दवस 
झाले क  थेरगावचे पंपींग टेशन बंद पडते मग ठेकेदाराला कशासाठ  आपण १०९ कोट   
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देतात. देखभाल दु तीसाठ  एवढा आपण खच करतोत तर मग ॉ लेम शहरात यायलाच 
नाह  पाह जे. आपण सांगीतले देखभाल दु ती या तुलनेत आपली जी मागणी वसुली आहे ती 
खुपच कमी आहे. पण आयु  साहेब आपण कधी याचा वचार केला का क  नागर कांना 
पाणीपुरवठयाचे बील यव थत देतोत का. आपण जी पाणीपुरवठया या बीलां या संदभात 
एज स नेमलेली आहे ती एज स माफत कोण याह  नागर कांना यव थत बील िमळत 
नाह त. अ र : सहा मह यानी कधी कधी एक वषानी बील येतात यामुळे लोकांना एकदम 
जा त र कम येते या यामुळे आपले बील भरणा होत नाह  या याकडे ल  दले पाह जे.  
वषय चांगला आहे लोकांची मानसीकता पण आहे, आपण पाचच ट के वाढ करणार आहोत ते 
ठक आहे. या गो ीकडे पाह ले पाह ज.े वसुली कशी झाली पाह जे या याकडे ल  दले पाह जे. 
ठेकेदारावर अंकुश नाह . ठेकेदार बील देतात हे कती नगरसेवकांना मा हत आहे. तो ठेकेदार 
कधी नगरसेवकांकड पण येत नाह . तुम या वॉडातील काह  सम या आहेत का, लोकांना बील 
यव थत जाते का हे वचार यासाठ . एकाह  नागर कांना बील यव थत जात नाह  
या याकडे आपण ल  दयावे. याच माणे २४X७ योजना चांगली आहे ती वर त पुण करावी 

एवढ सांगते आ ण थांबते.                               

मा.भाऊसाहेब भोईर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, खरेतर चार पाच 
मह यापुव च मी हा  सभागृहात उप थत केला होता. यातून संपुण पाणीपुरवठया 
संदभात शासनाच े लेखी उ र मला िमळालेले होते. याच वेळेस मी सांगीतले होते सव गट 
ने यांची पाणीपुरवठयावर सिमती नेमा. कारण क  हा मु ा, पा याचा  हा काह  राजक य 
होवू शकत नाह . नागर कांना मुलभूत सोई सु वधा दे याच ेमहानगरपािलकेचे कत य असते 
यातील मह वाचे कत य हणजे पाणी हा मु ा आहे. आयु  साहेब, तु ह  

महानगरपािलके या संपुण महारा ातील संपुण वगवार  जर केलीतर यानुसार आपला आलेख 
काढलातर आपण असाह  दावा क  शकाल क  सवात कमी पैसे आपले असतात.  येक 
महापािलकेची भौगोलीक प र थती वेगवेगळ  आहे. आप याकडे धरण आहेत, इतर 
महानगरपािलके या ठकाणी धरण नाह त.  पाणीपुरवठा कर यासाठ  ज ेयो य िनयोजन लागत 
या िनयोजनाचा आभाव आहे. इथ कसं आहे चोर सोडुन स यासाला फाशी. आता ब-याच 

भगीनीनी अतीशय उ म भाषण केलेली आहेत.  असा आहे क  तु ह  दरवाढ 
कर यासंदभात एक वेळ अशी आ या नंतर कमान ७० ते ८० ट के लोकांचे समाधान जर 
झालेतर कोणी सभागृहातील सभासद हणणार नाह  क  दरवाढ क  नका कारण सवात व त 
पाणी आपण देतो पण  असा येतो क  २०१५ नंतर मी मागेह   केलेला होता.  
के यानंतर शासनाकडून काह  उ र नाह  यानंतर बजेट या सव िमट ंग चालू हो या यामुळे 
मी लेखी व पात  दलेला नाह . मी आज पु हा एकदा वचारतो क  २०१५ नंतरचे 
अनिधकृत बांधकाम झालीच नाह त असा तुमचा दावा आहे का. अनिधकृत कने शनचे बील 
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वसुल होत नाह त या या न दणी नाह त. ३० ट के पा याची चोर  आहे याच ेसगळे ाय त 
जे करदाते आहेत जे ामा णकपणे बील भरतात यां यावर हा भुदड लागू होतो. मग आपण 
हणायच क  महानगरपािलकेत  ८५ कोट  . आपली तुट आहे तर  आपण दरवाढ करावी हे 

पटवून दयायच. ८५ कोट  तुट ह  नगरसेवकां मुळे नाह , कंबहूना या संपुण सोसायट त 
ामा णकपणे बील भरतात यां यामुळे नाह . २०१५ नंतर अनिधकृत घरे झालेली नाह त असे 
थाप य वभागाने आ हांला सांगावे. यानंतर एकह  घर अनिधकृत झालेल नाह  अस सांगाव.  
कती अनिधकृत नळ कने शन तोडले हे देखील सांगावे. कती लोक  मोटर लावतात, पाणी 
ओडून घेतात हे सांगाव. कती  मोटार  आतापयत ज  केले या आहेत. याचा अथ एकह  
मोटार चालू नाह . चला तु हांला एकदाच पंचवीस मोटार पकडून देतो तु हांला. सव काह  
सुरळ त आहे. मुख अिधका-यांना तर पंपींग आ ण नळ कने शन हेच मा हत नाह . यांचा 
मोठा ॉ लेम काय याना या यावर अवलंबून रहाव लागते. तो बरोबर सांगतो या 
प रसरातील वॉल आपण ताईट क न कती आटया कराय या तो याचा यव थत काय म 
करतो. या प दतीने या या प रसराम ये पा याच वतरण होतं. मुळात जेवढ  लोकसं या 
आहे यानुसार असलेले िनयोजन, पाणीपुरवठा कर यासाठ  जी यंञणा लागते ती यंञणाच 
मुळात  मबुलक नाह . एकतर तु हांला खासगी यंञणे दारे हे सव ण केले पाह जे. आप या 
अिधका-यांच काम नाह . एका एका सोसायट म ये चार चार कने शन आहेत. पह या 
मज यावर, दुस-या मज यावर, तीस-या मज यावर काह  जु या सोसायटया अशा आहेत क  
याला खाली टाक च नाह . परंतु हे िनयम आहेत क  खाली टाक  पाह जे. परंतु यानंतरह  

अपे ा असते क   चौ या, तीस-या मज यावर  पाणी यावे यासाठ  अनिधकृत कने शन 
असतात ते कुणाला मा हतह  नाह त. जर याला दयायचे असले  अिधकृत तर या अिधकृत 
तु ह  न द  करा.  ८५ कोट च ेडायरे ट तुमच २५ कोट वर येईल. पु यात २५० कोट ची बील 
जातात व २२५ कोट ची वसुली आहे आपले ८५ कोट ची तुट आहे. ३० ट के पाणी चोर  आहे 
याचे ाय त आ ह  नगरसेवकांनी करायचे का. रावेत बंधा-याचे टडर काय झाले पाणी कती 
जर  उचललेतर   चोर  नाह  थांब वली आ ण जर अनिधकृत  नळकने शन अिधकृत केले 
नाह तर अनिधकृत घर असा िश का देतात टॅ स या, तस तु ह  पाणीप ट साठ  क न या. 
अनिधकृत घर आहे पण टॅ सतर या तु ह . याच ाय त बाक चे जे लॅन मंजूर क न घर 
बांधतात यां यावर जो काय राग िनघेल तो या अिधकृत घरावर िनघतो. पंपळेगुरव, 
पंपळेसौदागर, वाकड, रावेत हा अिधकृत प रसर झाला यामुळे उ प न  वाढल ेआहे. नाह तर 
आता हा अनिधकृत घराचा सुळसुळाट सुटलेला आहे यातुन ह  तुट अशीच राहणार आहे आ ण 
ह च भाषण येकवेळेस आपण करत राहणार आहेत.  माझे शासनाला नं  आवाहन आहे 
वा तव व प काय आहे याचा साक याने वचार करावा. प ाने यांना सांगतो क  तोह  वचार 
करावा क  चोर  पह ली शोधावी. वीस-पंचवीस वष तोच काय म चालु आहे. आपण तीकड 



58 
 
दुल  करतो हणून हे सगळ आप या समोर आलेल आहे. दरवाढ करणे हे म ा  आहे पण 
दरवाढ कर यासाठ  जे अिधकृत आहेत ते तर  समाधानी आहेत का. मा.महापौर साहेब, आपण 
आदेश दयावेत, सभागृहाम ये आदेश दे याचे अिधकार आप याला असतात. ह  जी चोर  आहे, 
तीस ट के चाळ स ट के गळती आहे. ८५ ट के जी तुट आहे. जे अनिधकृत घराची बांधकाम 
२०१५ नंतर झालेलीच नाह त का आता तु ह  चला कतीतर  घराची बांधकाम दसतील.   
याचा अथ ते काह  बीगर पा याचे राहतात का दहा वष. यांचे पह ले सव ण करा. या ८५ 
कोट म ये ३५ ते ४० कोट त दरवाढ चा िनणय आलातर सव प ाचे गटनेते िमळून एकञीत 
बसून िनणय घेता येईल. शासनाचे जे ाय त आहे ते आ ह  का करावे. मंुबई सार या 
ठकाणी माझे  नातेवाईक राहतात वीस ते पंचवीस वष सकाळ  ७ वा. पाणी येते. एक 
पा याची टाक  नाह  अ या मंुबईम ये, तेथील त  माणस आणावेत. नाह  तेथे त  नेमतो 
याला आपण फुकट पैसे देतो. काह तर  अशी योजना करा. हे भाषण पंचवीस वषापासुन मी 

पण ऐकतोय. येक नगरसेवक या वषयावर बोलेल. पाणीच वेळेवर येत नाह  नां. पण  
मंुबई सार या ठकाणी इतक सुरळ त पाणी ६ वाजता येते.  का आ ख मंुबई हे नौकरशाह 
आहे.  यांची जर गाड  चुकलीतर यांचा संपुण दवस खराब जातो हणून तेथे वेळेवर पाणी 
येत.े याचा अथ या ठकाणी कुणाला काम धंदे नाह त का. इथ आरामशीर आहे सातच पाणी 
पाचला येत कधी लाईट गेली, टाक  भरली नाह , जनरेटर न हते  हे उ र कती वष ऐकायचे. 
काह  दवस टाक चे शहर हणुन ओळखले जाईल एवढया टा या झा या आहेत. या 
प र थतीत तु ह  वा तव वकारा, त  माणस नेमा. स यद सारखे अिधकार  होते ते 
रटायड झाल,े यांना डायबेट स झाला असे अिधकार  होते ते पाहट तीन तीन वाजता उठून 
खरच पाणी गेल का ते बघत होते. ते फोन आला क  घाबरायचे. क येक अिधकार  मी पाह ले 
आहेत क  यांना रोगराईना सामोरे जावे लागले केवळ आप या या टे शनमुळे. नागर क 
आम याकडे येतात याच भावना आ ह  तुम याकडे य  करणार. आज दुधेकर साहेब आहेत 
हणजे आमचा काह  जिमनी व न वाद आहे का यां यात आम यात. हे भाषण या 

संदभातील ऐक यापे ा या यावर मा टर लॅन तयार करावा. जसा ड पी तयार करतो, 
िनयोजीत आराखडयानुसार आपण टडर िन त करतो. याच प दतीने मंुबईतील त  माणस 
बोलवा एज स नेमा. ८५ कोट  मधले दहा कोट  यांना जाऊ दया. पाणीपुरवठा सुरळ त करा.  
कती वष भाषण करायची आहेत. उ र ठरलेल असत क  िनगड चा भाग उंचावर आहे, हा भाग 
खाली आहे, मग पाणी तीकडून जोरात येतं, इकड जात, तीकड जातं. मंुबईला तसे नाह  का या 
सगळया प र थतीच भान ठेवून मा टर लॅन करावा. मा.महापौर साहेब, तु ह  सहा 
मह यापुव  सिमती केली असती मी सांगीत या माणे तर हा वषय आला नसता.  सव 
प ा या संम ीने हा वषय परत येवू दया. या यावर साक याने शहर हणून वचार क न 
िनणय यावा, घाईने िनणय घेऊ नका. 
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मा. वनल हेञे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. संबंिधत वषय हा  
२००९-१० नंतर पाणीप ट या दरवाढ कर याबाबतचा आहे. सदर पाणीप ट  सुचवलेली आहे हा 
वाष क खच १०९ कोट  आहे व वसुली बाक  आहे हणून भरपाई कर यासाठ  तावीत आहे. 
तसेच पाणीपुरवठा लाभ कराम ये ह  वाढ कर याचा वषय आहे. १०९ कोट या वाष क 
खचा या मानाने ३० ते ३५ कोट ची पाणीप ट  वसुली होते हे फार कमी िन त आहे.  
हणून मा.महापौर सहोब, महापािलका काह  सेवा देत असतात या सव सेवाम ये नफा 

िमळवतोच असे नाह . आपण वाहतूक सेवा, आरो य सेवा इ. जशा सेवा नागर कांना आपण 
सेवाभावी सेवा हणून देतो याच माणे प याचे पाणी ह  देखील सेवा देतो. मह वाचा वषय 
असा आहे क  २०१६-१७ म ये पीएमपीएमएलचे लेखाप र णा नुसार संचलन तुट ह  २१० कोट  
आलेली आहे. आप या महापािलके या वाटयानुसार ४० ट के र कम ह  पीएमपीएमएलला 
दयावी लागते. या माणे जवळपास ८० ते ८५ कोट  . दयावे लागतात. परंतु मा.महापौर 
साहेब, मला अस वाटत क , शहरातील कती नागर क पीएमपीएमएलने रोज वास करतात. 
करत असतीलतर ते फ  ३० ते ४० ट के नागर क वास करत असावेत हाणजेच ३० ते ४० 
ट के नागर कांना सेवेसाठ  आपण वाष क ८० ते ८५ कोट  संचलन तुट  दारे खच करतो व 
नागर कांना सेवा देतो. तसेच पाणीपुरवठयासाठ  आपण सेवाभावी ेञ हणुन काह  खच का 
सहन क  शकत नाह त. पाणी तर आपले शहरातील १०० ट के लोक पतात मग आपण  ७० 
ते ७५ कोट  खच का सहन क  शकत नाह त. तसेच लाभकराम ये पुढे होणा-या २४X७ 
पाणीपुरवठा खचासाठ  वाढ कर याचे धोरण आहे. तसे आपण आजपयत पीएमपीएमएलचे 
बीआरट  संबंधीत कोटयावधी खच केलेले आहेत व यापासून अजून फारसा काह  लाभह  
झालेला नाह . तसेच पाणीपुरवठयाचे पुढ ल २५ वषाचे िनयोजन करताना जर काह  खच 
एकदाच होत असेलतर तो लाभ कराम ये वाढ कशासाठ . आता पाणीपुरवठयाची प र थती 
गंभीर आहे. मा या भागाम ये पाणीपुरवठा अतीशय अिनयमीत झालेला आहे. अतीशय कमी 
दाबाने पाणी येते. एक ते दोन तास येते ते पण ठरले या वेळे पे ा उिशरा येतं आ ण आले 
तर  ते फ  दोन ते आड च तास पाणीपुरवठा राहतो. यामुळे दररोज आ हांला नागर कांचा रोष 
सहन करावा लागतो. येथून मागे पंचवीस वष पा याचे िनयोजन का केलेले नाह . लोकसं या 
वाढ नुसार पाणीपुरवठा िनयोजन होणे गरजेचे आहे. येथून पुढे माञ पंचवीस वषाचे िनयोजन 
करताना आताच काळजी यावी कारण र कम तरतूद पाह जेत तर काह  थाप याची कामे 
कमी क न वग क न या परंतु िनयोजन चांगले करावे अशी मी वनंती करते. मा.महापौर 
साहेब, मा.आयु  साहेब, माझी आपणास एवढ च वनंती आहे क  सदर पाणीप ट ची वाढ जी 
आपण सुचवलेली आहे ती कमी क न जे सहा हजार िल.मोफत पाणीपुरवठा आहे तो सु दा 
नको आहे कारण पा याचे मह व नागर कांना समजणे गरजेचे आहे. थायी सिमती दारे जे 
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पाणीप ट  वाढ सुचवली आहे याम ये काह  थोडेफार माणात वाढ क न सदर वषय मंजुर 
करावा ह  वनंती, ध यवाद.   

मा. वनया तापक र - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. सवात गंभीर भाग    
जर असेलतर आमचा च-होली आ ण मोशी प रसर. अ यंत पाणीपुरवठयाच दुल ीत झालेले 
ेञ आहे. कारण येक ठकाणी दररोज शंभर शंभर फोन असतात. ताई, आज पाणी नाह , 

उदया पाणी नाह . रोज पा याचा हा ॉ लेम आहे हा काह  आमचा सॉ ह होईनां. कालच 
एकाने मॅसेज केला क  ताई, वष-वष आ ह  टँकर वापरतो, आम याकडे फ  नळातून हवा 
येत,े या हावेचा आ ह  कर भरायचा का. ामीण भागात पाणीपुरवठयाकडे अ यंत दुल  होते. 
आम याकडे मोठमोठया सोसायटया िनमाण होतात. ामीण भागात नागर क राह ला येतात 
पण यांना आ ह  जर मुलभूत सु वधा पुरवू शकलो नाह तर हे आमच दुभा य आहे. सगळयात 
जा त महापािलकेला टॅ स असेलतर आमचे भागातून सगळयात जा त टॅ स आमचे नागर क 
भरतात. मोठमोठया सोसायटया उ या राहतात. ितथ ं पुढे भ व यात पा याचा खुप मोठा य  

 येणार आहे कारण ते पाणी आपण देणार कुठून. सगळ कडून आलेले पाणी शेवट  
आम याकडे येते. या पा यात आ हांला भागवावे लागते. आमची बुड व ती असू, अधतर 
पाईपातच पाणी जातं या यानंतर फ  पंधरा ते वीस मीनीट पाणी ितथ राहतं. आं ा-भामा 
आसखेड धरणातून पाणी उचलले पाह जे. पण येणा-या आता या बजेटम ये फ  २३ कोट ची 
तरतूद ठेवलेली आहे. या २३ कोट म ये काम होणारच नाह . मुळात हणजे पंपर  िचचवड 
महानगरपािलकेची ह  गरज आहे ती आता आपण आं ा धरणातून पाणी उचलले गेले पाह ज े 
तरच भ व यात आप या नागर काचंा  सुटणार आहे. पाणीपुरवठयाचे अिधका-यांचे तर एवढ 
दुल  आहे. जर तु ह  सांगीतल क  आज रावेतवर दु ती होणार आहे ते हापासून अिधका-
यांचे चार दवस फोन वच ऑफ असतात. काय करायच साहेब, तु ह  उ र दयाव. अिधका-
यांनी जर फोन वच ऑफ के यास आ ह  कोणाला बोलणार. आ ह  नागर कांकड गेलोतर  
नागर क आ हांला बोलतात. लोक ितनीधीना व तु थतीला सामोरे जावे लागते. मग तु ह  
अिधकार  का फोन बंद करता याचे उ र दयाव तसेच आम याकडे पा या या टा या आहेत 
वडमुखवाड या टाक ला झाकण नाह . जे हा पासून टाक  बांधलेली आहे ते हापासून झाकण 
नाह . माग यावेळेस दोन-तीन कबुतर म न पडलेली होती आ ण तेच पाणी आपण पतो. 
या ठकाणी गवत वाढलेले आहे, लोक कसे जाणार ञास होतो टाक  भरायला जे लोक जातात 
यांना ितथ अ रश: ञास हातो. यात कबुतर मरतात तेच पाणी आपण पतो. गेली वषभर 

आ हांला घाण पा याचा सामना करावा लागत होता. पुणपणे े नेज िम स पाणी आम या 
नळाला येत होतं. येक वेळेस अिधका-याकड त ार केलीतर आज होईल काम, उदया होईल 
काम पण आजतागायत तर  अस झालेल नाह . साहेब, आमचा या दरवाढ ला पुणपणे वरोध 
असेल. हा वषय द र  दाखल करावा अशी वनंती करतो. 
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मा.सिचन िचखले - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. अतीशय मह वाचा 
वषय आहे गेले एक ते दड मह ना हे शहर या वषयाकडे वेगळया नजरेनी पाहते. हे शहर 
हणजे सवसामा य कामागार नगर चे शहर आहे. या याम ये सवसामा य नागर क हा 

शा तीकरापासून ञ त झालेला आहे. याच माणे मोठमोठे एमएसईबीचे बील आज आप या 
घराम ये पडत आहेत. या पमाणे आज आपण न याने जो ठराव सभागृहापुढे आणलेला आहे 
तो पाणीपुरवठया संदभात आहे. मा.महापौर साहेब सवसामा य नागर कांना पोटाची खळगी 
भर यासाठ  रोज सकाळ ते सं याकाळ पयत काबाडक ट करणारा जो य  आहे यांनी 
न क  शा तीकर भरायचा का वाढलेली पाणीप ट  भरायची का शाळे या मुलां या फ  
भरायची, का लाईट बील भरायचे का पोट भरायच.े एक य  कती पैसे भरणार आहे.    
महापािलकाकडे सवसामा य नागर कांनी एक अपे ानी, एक ेमाने पाह ले पाह जे. पण 
सवसामा य नागर कांनी महानगरपािलकेकडे पाह ल ेक  पळून जा या या तयार त आहे अशी  
प र थती आहे. सवसामा य नागर क काय हणतो, ह  महानगरपािलका बरखा त करा 
आ हांला गरज नाह . मह वाची गो  हणजे आज नागर क ञ त झालेले आहेत.       
भरपुर योजना आपण महानगरपािलमाफत सवसामा य नागर कांना देतो ह  गो  आ ह  पण 
मा य करतो. यासाठ  काह  िनधी उभा रहावा लागणार आहे हे आ ह  पण मा य करतो. पण 
एक गो  वसरता कामा नये चांदया पासून बां या पयत आपण आहात. हा जो िनधी आहे तो 
व न आणानां. आज मा या  देशाचे पंत धान मा.नर भाई मोद ना एक आवाज दया तु हांला 
पैसे मीळतील. तु ह  आवाजच देत नाह त. मी तुम या बरोबर येणार पण सवसामा य 
नागर कांवर कोण याह  कारची दरवाढ क  नये. मह वाची गो  हणजे हा जो वषय आहे  
या याम ये  पैसे कमी  केले. पण झोपडप ट धारकांना  काय एक कारचा तुमचा अ याय 

आहे. १ ते ६ हजार ला तीन . ६ ते १५ हजारला ४ . एक कारचा तु ह  अ याय करता हे 
आ हांला अमा य आहे. हा दुजाभाव आ ह  सहन करणार नाह त. या सभागृहाचे नगरसेवक 
हणून कोणतीह  दरवाढ आ हांला नको. सवसामा य नागर कांवर अ याय क  नका. भारतीय 

जनता पाट चे नगरसेवक, रा वाद  काँ ेस प ाचे नगरसेवक दरवाढ वरोधात आहेत. मनसेचा 
मी एकमेव नगरसेवक तो सु दा वरोधात आहे. सवसामा य नागर क तुम या आम या 
वरोधात, सभागृहा या वरोधात जायला तयार आहे. आज तु हांला मी सांगतो क  ह  
अ यायकारक दरवाढ क  नका. या या ठकाणी मोठमोठे हॉटेल आहेत, अनिधकृतर या 
हॉटे स बांधलेले आहेत दोन दोन इंची, चार चार इंची कने शन हॉटेलसाठ  वापरले जातात. 
यां यावर कारवाई करा. यां यावर का कारवाई करत नाह त. आज अनिधकृतर या जे पाणी 

वापरतात. मोठमोठया सोसायटयाना जे अनिधकृतर या कने शन आहेत. झोपडप ट म ये जे  
कने शन आहेते ते का तु ह  यव थीत  करत नाह त. मह वाची गो  हणजे जे मोठमोठे 
टपर धारक आहेत यांनी अनिधकृतर या एक-एक, दोन-दोन इंचाचे अनिधकृत कने शन 
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घेतले या यावर कारवाई करा आ ण या या ठकाणी गळती होते ती थांब व याचा य  
करावा. आज सवसामा य नागर क ञ त असताना पु हा एकदा दरवाढ सभागृहासमोर 
आणलेली आहे यासाठ  आ ह  वरोध करतो. महारा  नविनमाण सेना तफ आ ह  या 
दरवाढ स वरोध करणार आहोत. हा वषय द र  दाखल करावा अशी वनंती करतो. 

मा.तुषार कामठे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. शासनाचे मी 
मनापासून अिभनंदन करतो. हा वषय आपण अजडयावर आणला या या मागचे कारण 
मा हत नाह . या ठकाणी कोणीह  प ाची भुमीका मांडत नाह त. सामा य जनतेची भुमीका 
माडं यासाठ  येथे आपण बसलेलो आहोत. आज मा या  वाकडम ये  ९८० सोसायटया आहेत. 
यां या पा याची सम या गेली एक वषा पासून मी सांगतो आहे. आयु  साहेबां समोर २७ 
डसबर, २० तारखेला सोसायट या लोकांबरोबर िमट ंग केलेली होती. यांनी क पना दलेली 
होती. तसेच आम या भागाम ये तांबे साहेब हणून आहेत, यांच नाव गोडबोले पाह जे होते 
पण यांच तांबे नाव आहे. ते गोड बोल यािशवाय बाक  दुसर काह च करत नाहत. यांना 
सांगायचे आहे क  पा याची सम या आपण सोडवावी. आमचा पाणी दरवाढ चा वषय नाह . 
सखोल पाणी, समतोल पाणी आपण दलेतर, आम या लोकांना पा याची कमी आहे. तीन 
तारखेला कुठ याह  प ाचे अंदोलन नाह , मा या येथील सोसायटया तीन तारखेला 
महापािलकेवर मोचा घेवून येत आहेत हे आप याला सांगू इ छतो. या याम ये कुठ याह  
प ाचे नाह तर सामा य जनता आहे. महापािलकेम ये येवून तीस वष झाले पण अजून 
सुखसु वधा आ हांला दले या नाह त. मी आप याला सांगु इ छतो क  आपण आम याकडे 
िनधी देवू नका पण लोकांना प यासाठ  पाणी दयावे. पा याची एवढ  सम या झालेली आहे 
महापािलकेला मा या येथून जे उ प न येत होत ं या या १० ट के सु दा उ प न आम याकडे 
येत नाह . ते उ प न पाणी टँकरला जातय. एक वषाच पा याच बील झाल आहे १ कोट  ३६ 
लाख पये, १९ सोसायटयां आहेत. मी सांगु इ छतो क  महापािलकेला उ प न झालय फ  
१९ लाख . हणून मी आप याला सांगु इ छतो क  पह यांदा आपण पाणी यव थत दयावे 
नंतर पाणी दरवाढ चा वषय यावा. आज य श: कुठ याह  प ाची माझी भूमीका नाह ,  
माझा य श: पाणी दरवाढ ला वरोध आहे हे मी आप याला सांगु इ छतो.  

मा.सुवणा बुड -   मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. गेली अनेक वष जे 
स ेत होते ते आज या पा या वषयी बोलतात याचे मला अतीशय दुदव वाटते. आज मा या 
भागाम ये कंवा मा.महापौर, तुम याह  भागाम ये गेली पाच वष काय अव था होती आ ण 

आज वषभरात काय अव था आहे. गे या पंचवाष कम ये पा याची एवढ  दुदवी अव था होती. 
तसेच आ ह  या वषाम ये कमीत कमी त ार  ये या या ने य  केले. आज आम याकडे 
अिधकार  वगाकडुन या दवशी पाणी येणार नसेल या दवशी आ हांला पा याचे मॅसेज 
सोडले जातात. क  आम याकडे आज पाणी येणार नाह . ते मॅसेज आ ह  लोकांम ये 
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पोहचवतो. लोकांपयत ह  क ले ट आ ह  पोहचवतो क  आज आप याकडे पाणी येणार नाह . 
गे या पाच वषात यांनी काय केले, आता आ ह  काय करतो हा बदल बघुन यावा आ ण मग 
बोलाव आ ण पुण भागाम ये भागाचचे नाव याव. मी या व तीचे नेतृ व करते या 
व तीच नाव न घेता बोलाव. गे या पाच वषाम ये आपण काय काय केले हे मला उलगडायला 
लावू नका. या याम ये तु ह  राजकारण आणु नका. 

मा.महापौर-   बुडताई आपण वषयावरती बोलावे.  

(सभागृहात ग धळ)     

मा.महापौर-  वनया तापक र आ ण सुरेखा बुड आपण सभागृहात ग धळ घालू नये. आपण 
खाली बसावे.    

(सभागृहात ग धळ)     

मा.महापौर-  कृपया सवानी खाली बसावे. वरोध न दवून वषय मांक ४ उपसूचनेसह मंजूर 
करणेत येत आहे.  

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत  आला असता-  

ठराव मांक – १४७                                        वषय मांक – ४ 

दनांक – २८/२/२०१८               वभाग- मा.आयु       

 

    संदभ –१) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .जशुक/पापु/२६/२०१८  
             द.२०/०१/२०१८ 
          २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव मांक २०७० द.२४/१/२०१८  
              

पंपर  िचंचवड शहरातील पाणीप ट चे स याचे दर सन २००९-१० म ये मंजूर 
कर यात आलेले आहेत, व स या याच दराने मीटर रड ंगनुसार पाणीप ट  आकार यात येत 
आहे. आताचा पाणीपुरव याचा वा षक देखभाल-दु तीचा खच र. .१०९ कोट या पुढे आहे. 
या तुलनेत पाणीप ट ची वा षक मागणी व वसुली फारच कमी आहे. यानुषंगाने एका 

वषासाठ  दर ता वत करणे, व यानंतर दरवष  तूत आदेशातील सव कार या दरांम ये 
वा षक वाढ ता वत कर यात येत आहेत. तसेच, पंपर  िचंचवड महापािलकेत अनिधकृत 
नळजोड िनयिमत कर यासाठ  ता वत कर यात येत आहे. पंपर  िचंचवड शहरातील 
पाणीप ट चे दर वाढ व याबाबतचा ताव व अनिधकृत नळजोड िनयिमत कर याचे धोरणास 
सोबतचे पर िश  अ माणे मा यता देणेची मा.आयु  यांची मागणी असली तर  सदर 
वषया या अनुषंगाने िनवासी वापराकर ता ित कुटंूब/सदिनका ित म हना ६००० िलटर पाणी 
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मोफत देणेस, याच माणे ितवष  १०% दरवाढ न करता याऐवजी ती ५% करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. तसेच सदर वषयाम ये सन २०१८-१९ या सरकार  वषाकर ता शहरातील 
सामा य नाग रकांना अ प दरात सेवा सु वधा उपल ध क न देणेचे ीने िनवासी वापरा या 
पाणीपुरवठा दरात खालील माणे दर िन ीत करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 
अ. . ित माह दर िन त करावयाचे दर 

( ित १००० िल. साठ ) 
झोपडप ट  साठ  

१ १ ते ६००० िल. मोफत मोफत 
२ ६००१ ते १५००० िल. पये ४/०० पये ०२/- 
३ १५००१ ते २२५०० 

िल. 
पये ०४/- पये ०३/- 

४ २२५०१ ते ३०००० 
िल. 

पये ८/०० --- 

५ ३०,००१ चे पुढे पये १२/०० --- 
 

६) ाहकाचे देयके ित  कुटंूब कमीत कमी Rs. ५०/- ित म हना हणजेच  

   Rs.६००/- ित वष ( झोपडप ट  धोरण) 

७) िमटर नसलेले झोपडप ट तील Rs.९००/- ितवष    

   अनुकूल - ७८       ितकूल- ४४ 

अशी मते पडली व सदर ठराव बहुमताने मंजूर झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

      -------  

(सभागृहात ग धळ)    

मा.महापौर-  सवानी खाली बसून यावे, ग धळ घालू नये. 

(सभागृहात ग धळ)    

मा.महापौर-  सवानी खाली बसून यावे, ग धळ घालू नये. 

(सभागृहात ग धळ)    

मा. वलास म डगेर   – मा.महापौर साहेब, सभागृहातील ग धळामुळे ह  सभा आज         
द. २८/२/२०१८ रोजी ५.३५ पयत  तहकूब करणेत यावी अशी सूचना मी मांडतो. 

मा.नामदेव ढाके   – मा.महापौर सहोब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
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मा.महापौर-  सभागृहातील ग धळामुळे ह  सभा आज द. २८/२/२०१८ रोजी सायं.५.३५ मी. 
(दहा िमनीटासाठ ) पयत तहकूब करणेत येत आहे. 

                                  --------- 
 
 

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

कायप का मांक – १३ 
सभावृ ांत 

( द.२०/२/२०१८ व द.२८/२/२०१८ (द.ु२.००) ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – २८.२.२०१८                    वेळ – सायं. ५.३५ वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.२८/२/२०१८ (द.ु२.००) (माहे फे ुवार  २०१८) ची 
तहकूब मा.महापािलका सभा बुधवार द.२८.२.२०१८ रोजी सायं. ५.३५ वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस 

खालील स मा.सद य उप थत होते.  
 
 

१) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे     महापौर 
२) मा.शैलजा अ वनाश मोरे           उपमहापौर  
३) मा. वीनल क पल हे  े

४) मा.साधना अंकुश मळेकर 

५) मा.द ा य बाबूराव साने 

६) मा.अ नी संतोष जाधव 

७) मा.सार का िशवाजी स ते 

८) मा.राहुल गुलाब जाधव 

९) मा.वसंत भाकर बोराटे 

१०) मा.बुड सुवणा वकास 

११) मा.तापक र वनया द प (आबा) 
१२) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 

१३) मा.डोळस वकास ह र ं  

१४) मा.उंडे ल मण ध डू 

१५) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 



67 
 

१६) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१७) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१८) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

१९) मा.बारसे यांका वण 

२०) मा.अ जत दामोदर ग हाणे 

२१) मा.बोईनवाड यशोदा काश 

२२) मा.लांडगे सा रका संतोष 

२३) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२४) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

२५) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२६) मा.सावळे िसमा र वं  

२७) मा.ल ढे न ता योगेश 

२८) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

२९) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

३०) मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 

३१) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

३२) मा.अनुराधा गणपत गोरखे 

३३) मा.मंगला अशोक कदम 

३४) मा.अ नी िभमा बोबडे 

३५) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

३६) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

३७) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

३८) मा.यादव मीनल वशाल 

३९) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

४०) मा.बाबर शिमला राज ू

४१) मा.अिमत राज  गावडे 

४२) मा.खानोलकर ा महेश 

४३) मा.भ डवे संिगता राज  
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४४) मा.मोरे र महादू भ डव े

४५) मा.ढाके नामदेव जनादन  

४६) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

४७) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव 

४८) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
४९) मा.अपणा िनलेश डोके 

५०) मा.गावडे राज  तानाजी 
५१) मा.सुल णा राजू धर 

५२) मा.शाम गणपतराव लांडे 

५३) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

५४) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

५५) मा.कदम िनक ता अजुन 

५६) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
५७) मा.पाडाळे िनता वलास 

५८) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारणे 

५९) मा. अॅड.भोसले सिचन सुरेश 

६०) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

६१) मा.बारणे माया संतोष 

६२) मा.िनलेश हरामण बारणे 

६३) मा.दशले रेखा राजेश 

६४) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
६५) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

६६) मा.कामठे तुषार गजानन 

६७) मा.च धे आरती सुरेश 

६८) मा.क पटे सं दप अ ण 

६९) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

७०) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

७१) मा.चं कांत बारकु नखाते 
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७२) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

७३) मा.कुटे िनमला संजय 

७४) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

७५) मा. व ठल उफ नाना काटे 

७६) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

७७) मा.मंुढे उषा अंकुश 

७८) मा.लोखंडे चंदा राजू 

७९) मा.आशा धायगुडे-शडगे 

८०) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

८१) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

८२) मा.राजापुरे माधवी राज  

८३) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

८४) मा.नवनाथ द ू जगताप 

८५) मा.संतोष बबन कांबळे 

८६) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

८७) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

८८) मा.हषल म छं  ढोरे  

८९) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

९०) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

९१) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू 

 
यािशवाय मा. ावण ह डकर- आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.तळदेकर-

मु यलेखाप र क,  मा.दुधेकर, मा.पठाण-सहशहर अिभयंता, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.खोत, 
मा.बोदडे, मा.राऊत, मा.झगडे - सहा.आयु , मा.पवार- .कायदा स लागार, मा.साळंुके- मु य 
उदयान अिध क, मा.िनकम, मा. इंगळे, मा.तांबे, मा.लडकत, मा.ओंभासे, मा.ग टूवार, 
मा.गायकवाड, मा.पवार - कायकार  अिभयंता तसेच मा.पी. गाडेकर, मा.आर.गाडेकर- शासन 
अिधकार   हे  अिधकार   सभेस  उप थत  होते.  

       -------- 
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मा.महापौर - उप थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार  वग, प कार, 
नाग रक  या  सवाच े वागत  क न  सभा  कामकाजाला  सु वात  करणेत  येत  आहे.   

(सभागृहात ग धळ) 
मा.महापौर- याला बोलायच यांनी जागेवर जावुन बसाव, मानदंडाला कोणीह  हात लावू नये. 
वषयावर चचा करायची असेलतर चचा करावी. तु हांला वरोध न दवायचा असेलतर तु ह  
वरोध न दवा. चचा क न तुमचा वरोध न दवा. तु हांला जर चचा करायची नसेलतर क  
नका. याला वरोध न दवायचा आहे यांनी वरोध न दवावा. जागेवर बसुन चचा होईल. 
मानदंडाला हात लावलातर िनलंबन केल जाईल. 
(सभागृहात ग धळ) 
मा.महापौर-  कृपया सवानी जागेवर बसून यावे. मानदंडाला कोणीह  हात लावू नये. यांना 
वरोध करायचा यांनी उभे राहून वरोध न दवा.  
(सभागृहात ग धळ) 
मा.महापौर- तुमचा वरोध न दवुन पाणीपुरवठयाचा वषय उपसूचनेसह मंजुर केलेला आहे. 
तु हांला चचा करायची असेलतर चचा करावी. तुमचा वरोध न दवुन वषय मंजुर झालेला 
आहे. या यावर चचा करायची असेलतर चचा करावी एवढच सांगतो. सगळयांनी जागेवर बसावे. 
 
(सभागृहात ग धळ) 
मा.महापौर-  वषय मंजूर झालेला आहे, मानदंडाला कोणी हात लावू नये. चचा करायची 
असेलतर दुस-या वषया संदभात चचा क  शकता. पाणीपुरवठया या संदभात नाह . सवानी 
कृपया खाली बसावे सवाना बोल याची संधी दली जाईल. 
मा.मंगलाताई कदम -  मतदान या.  

(सभागृहात ग धळ) 
मा.िसमाताई सावळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मानदंड उचलतात, 
वषय मंजुर झालेला आहे. या या कोणाला वर चढायच असेलतर यां यावरती िनलंबनाची 
कारवाई केली पाह जे. मा.महापौर साहेब, एकदा वषय मंजुर झालेला आहे. पुढचा वषय 
यावा.  

मा.महापौर-  तुमचा वरोध न दवून वषय मांक ४ मंजूर केलेला आहे. पुढ ल वषय मांक 
५ वाच यात यावा. 
मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. वषय मांक ५ वर 
मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो.                
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   वषय मांक – ५ 

दनांक – २८/२/२०१८               वभाग- मा.आयु     

   
            संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांच ेजावक .कर/मु य/५/का व/१२/२०१८  

                        द.१७/०१/२०१८ 

      २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव मांक २१३२ द.०७/०२/२०१८ 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 99 या तरतूद  अ वये खालील नमूद 

केलेले दर महानगरपािलकेने काय े ातील िमळकतींवर सन 2017-2018 क रता लागू केलेले 

आहेत.  तसेच शासनाच ेिश णकर, रोजगार हमी कर व लोअरेज कराची वसुली शासनाने ठरवून 

दले या दराने शासनाच ेक रता केली जाते.  

सन 2018-2019 या सरकार  वषाक रता दनांक 20 फे ुवार  2018 पूव  करांच ेदर ठर वणे 

आव यक आहे.  

अमृत योजने अंतगत शहराम ये 24 X 7 पाणीपुरवठा योजना राब व यात येणार आहे. 

तसेच भामा आसखेड व आं ा धरणामधून 300 एमएलड  पा याचा उपसा करणेकामी िसंचन 

पुन थापना अंदाजे र कम पये 236 कोट  तसेच पुनवसन खच र कम पये 70 कोट  शासनाला 
जमा करणेचा आहे.  सदर आं ा व भामा आसखेड धरणापासून पाईप लाईनने पाणी िचखली येथील 

जलशु द करण ( ता वत) क ापयत आणणेचा क पाचा खच सुमारे पये 500 कोट  येणार 

आहे.  उपरो  माणे महानगरपािलकेवर भ व यात र कम पये 806 कोट ंचा बोजा पडणार आहे.  

महापािलकेवर पडणारा बोजा काह  माणात भ न ये या या ीने पाणीपुरवठा लाभ कराम ये 

दुपट ने वाढ ता वत करणेत आलेली आहे.  

पाणीप ट :  महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 129 (1) (अ) म ये शहराला 
पाणीपुरवठा कर याची तरतूद कर यासाठ  महापािलकेस वाजवी वाटेल अशा यां या कर यो य 

मू या या ट केवार ने पाणीप ट  आकार याची तरतूद आहे.  शहराम ये मीटर प दतीने 

महानगरपािलके या पाणीपुरवठा वभागामाफत य  पा याच ेवापरानुसार पाणीप ट  आका न 

वसूली करणेत येते.  शहरा म ये काह  िमळकती अशाह  आहेत क  यांना पाणी कने शन नाह , 

परंतु यांना वतं  कने शन घे या या ीने महानगरपािलके माफत पाणीपुरवठा लाईन 

टाकणेत आलेली असते.  उपरो  तरतूद  नुसार याक रता पाणी कने शन नसणा-या िमळकतींना 
िमळकत कराम ये पाणीप ट  कर आकारणी करता येईल.  या अनुषंगाने सन 2018-2019 पासून 

पाणी कने शन नसणा-या िमळकतींना िमळकत कराच े बलात यांच ेकर यो य मू याच े5% दराने 

पाणीप ट  कर लागू करणेबाबत ता वत केल ेआहे. 
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या अनुषंगाने महारा  महानगरपािलका अिधिनयम मधील कलम 99 अ वये सन 2018-

2019 या व य वषासाठ  खालील माणे करांच ेआ ण करे र बाबींच ेफ /शु काचे दर ता वत 

कर यात येत आहे. 

सन 2018- 2019 या सरकार  वषाक रता कराच ेव करे र बाबींच ेदर िन तीबाबत 
 

अ. 

. 
कराचे नाव 

करआकारणी प दत 
कर यो य मू यावर 

सन 2017-2018च े
चिलत दर (स याच)े 

सन 2018-2019क रता 
ता वत दर 

िनवासी िनवासे र िनवासी िनवासे र 

1 सामा य कर 

र कम पये 1/- 

ते12000/- 
13% 14% 13% 14% 

र कम पये12001/- 

ते30000/- 
16% 17% 16% 17% 

र कम पये30001/- 

व यापुढ ल 
24% 24% 24% 24% 

1ब 

साफसफाई कर कर यो य मू यावर 5% 6% 5% 6% 

अ नशामक कर कर यो य मू यावर 2% 2% 2% 2% 

मनपा िश णकर कर यो य मू यावर 4% 5% 4% 5% 

2 
मल वाह सु वधा लाभ 
कर 

कर यो य मू यावर 5% 5% 5% 5% 

3 पाणीपुरवठा लाभ कर कर यो य मू यावर 4% 5% 8% 10% 

4 र ता कर कर यो य मू यावर 2% 3% 2% 3% 

5 

वशेष साफसफाई कर 

(फ  मॉ स, लॉ जंग 
बो डग, मंगल कायालय, 

सभागृह, णालय, 

हॉटे स, कॅ ट स,रे टॉरंट 
या व पा या 
िमळकतींस) 

कर यो य मू यावर -- 2% -- 2% 

6 
पाणीप ट (पाणीकने शन 

नसणा-या िमळकतींना) कर यो य मू यावर -- -- 5% 5% 

7 वृ कर कर यो य मू यावर 1% 1% 1% 1% 
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अ. . कराचे नाव करआकारणी प दत 

सन 2017-2018 च े
चिलत दर 
(स याच)े 

सन 2018-2019 क रता 
ता वत दर 

8 

नाटयगृहा 

वर ल कर 
(करमणूक 
कर) 

 

1. िसनेमा   

अ) 500 पयत  कंवा  यापे ा 
 जा त बैठक  यव था 
(िस स) असणा-या िथएटरला 
ती न 

ती दवस .250/- ती दवस .250/- 

ब) मराठ  िसनेमा    कर माफ  कर माफ  

क) वातानुकुिलत िथएटर ती 
न 

ती दवस .350/- ती दवस .350/- 

2. नाटक ती योगास .100/- ती योगास .100/- 

3.सकस (कॉ हल पे स) ती योगास .100/- ती योगास .100/- 

4. तमाशा                        ती योगास .100/- ती योगास .100/- 

5. संगीत जलसे/शा ीय संगीत 
जलसे(िथयटर मधील कंवा 
िथयटर यित र  येक 
योगास) 

ती योगास .100/- ती योगास .100/- 

6. कु या /मु ीयु द            ती योगास .50/- ती योगास .50/- 

7. वर ल खेर ज इतर येक 
योगास(जर वेगवेगळे खेळ 

नसतील तर अशा येक 
दवसास) 

ती दवस .100/- ती दवस .100/- 

 

ब .  सामा यकरातील सवलत योजना : सामा य कर (सामा य कराम ये सामा य कर + 

साफसफाई कर + अ नशामक + मनपा िश ण उपकर  हे कर समा व  आहेत) 

 योजना सन 2017-2018चे चिलत दर 
(स याच)े 

सन 2018-2019क रता ता वत 
दर 

1 

माजी सैिनक व 
वातं य सैिनक कंवा 
यांचे प ी यांच े वत: 

रहात असले या फ  
एका िनवासी घरास 
सामा य करात सूट 

चालू सरकार  वषाच ेचालू 
मागणीतील देय सामा य कर 
र कमे या 50% र कम सूट 

चालू सरकार  वषाच ेचालू 
मागणीतील देय सामा य कर 
र कमे या 50% र कम सूट 

2 फ  चालू सरकार  वषाच ेचालू चालू सरकार  वषाच ेचालू 
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ब .  सामा यकरातील सवलत योजना : सामा य कर (सामा य कराम ये सामा य कर + 

साफसफाई कर + अ नशामक + मनपा िश ण उपकर  हे कर समा व  आहेत) 

 योजना सन 2017-2018चे चिलत दर 
(स याच)े 

सन 2018-2019क रता ता वत 
दर 

म हलांचेनावेअसले या, 
वत: रहात असले या 

फ  एका िनवासी 
घराससामा यकरातसुट 

मागणीतील देय सामा यकर 
र कमे या 50%  

र कम सूट 

मागणीतील देय सामा य कर 
र कमे या 50% र कम सूट 

3 

40% कंवा यापे ा 
जा त अपंग व 
असणा-या अंध, अपंग, 

मितमंद, कणबिधर व 
मूकबिधर यां या 
नावावर असणा-या 
िमळकतीस 

चालू सरकार  वषाच ेचालू 
मागणीतील देय सामा य कर 
र कमे या 50% 

र कम सूट 

चालू सरकार  वषाच ेचालू 
मागणीतील देय सामा य कर 
र कमे या 50% र कम सूट 

4 

संपूण िमळकत कराची 
र कम आगाऊ भरणा -
यां कर ता सामा य 
करात सुट देणे 

चालू सरकार  वषाच ेचालू 
मागणीतील देय सामा य कर 
र कमे या 

1.     वतं  न द असले या 
िनवासी वापरा या  िमळकतीस  - 
10% र कम सूट 

2.     बगर िनवासी /िम  /
औ ोिगक/मोकळया जिमनी 
इ .िमळकतीस-5% र कम सूट 

चालू सरकार  वषाच ेचालू 
मागणीतील देय सामा य कर 
र कमे या 

1.     वतं  न द असले या 
िनवासी वापरा या  िमळकतीस - 
10% र कम सूट 

2.     बगर िनवासी /िम  /
औ ोिगक/मोकळया जिमनी 
इ .िमळकतीस-5% र कम सूट 

5 

ीन ब ड ंग रेट ंग 
िस टम िमळकती 

ीहा : ीन ब ड ंग 
रेट ंग िस टमम ये 
2500 चौ.मी. पे ा 
जा त भूखंडावर ल 

क पांना बांधकाम 
परवानगी 
वभागामाफत अंितम 
भोगवटाप क व अंितम 

चालू सरकार  वषाच ेचालू 
मागणीतील देय सामा य कर 
र कमे या 

·   3Star Rating -  05% र कम सूट 

·   4Star Rating -  08% र कम सूट 

·   5Star Rating- 10% र कम सूट 

चालूसरकार वषाचेचालूमागणीतीलदे
यसामा यकरर कमे या 

·         3Star Rating -  05% र कम सूट 

·         4Star Rating -  08% र कम सूट 

·         5Star Rating- 10% र कम सूट 
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ब .  सामा यकरातील सवलत योजना : सामा य कर (सामा य कराम ये सामा य कर + 

साफसफाई कर + अ नशामक + मनपा िश ण उपकर  हे कर समा व  आहेत) 

 योजना सन 2017-2018चे चिलत दर 
(स याच)े 

सन 2018-2019क रता ता वत 
दर 

ीन ब ड ंगCertificate 

ा  झाले या 
िमळकतींना सामा य 
करात सूट 

 

व ीहा : ीन ब ड ंग 
रेट ंग िस टमम ये 
2500 चौ.मी. पे ा कमी 
भूखंडावर ल क पांना 
बांधकामपरवानगी 
वभागा माफत अंितम 
भोगवटाप क व अंितम 
ीन ब ड ंग Certificate 

ा  झाले या 
िमळकतींना सामा य 
करात सूट 

चालू सरकार  वषाच ेचालू 
मागणीतील देय सामा य कर 
र कमे या 

·   1Star Rating -  05% र कम सूट 

·   2 Star Rating -  08% र कम सूट 

·   3Star Rating- 10% र कम सूट 

·   4Star Rating- 12% र कम सूट 

·   5Star Rating- 15% र कम सूट 

चालू सरकार  वषाच ेचालू 
मागणीतील देय सामा य कर 
र कमे या 

·         1Star Rating -  05% र कम सूट 

·         2 Star Rating -  08% र कम सूट 

·  3Star Rating- 10% र कम सूट 

· 4Star Rating- 12% र कम सूट 

·         5Star Rating- 15% र कम सूट 

6 

संर ण दलातील शौय 
पदक धारक आ ण 
माजी सैिनकां या 
वधवा तसेच 
अ ववाह त शह द 

सैिनकांचे 
नामिनदिशतांचे 
मालम ांना करातून 
सूट(शासन 
िनणयानुसार) 

मालम ा करात(सामा यकर, 

मल वाह सु वधा लाभकर, 

पाणीपुरवठा लाभ कर, र ता कर) 
सूट 

मालम ा करात(सामा यकर, 

मल वाह सु वधा लाभकर, 

पाणीपुरवठा लाभ कर, र ता कर) 
सूट 

7 

वर ल योजनेपैक  
कोण याह  फ  एका 
योजनेचा लाभ 
िमळकत धारकास घेता 
येईल तसेच वर ल 
योजनेचा सामा यकर 
सवलत योजनेचा लाभ 

अ. . 1 ते 5 मधील सवलत 
योजनांसाठ - दनांक 30 जून अखेर 

अ. . 6 चे सवलत योजनेसाठ  
संपूण वष 

अ. . 1  ते 5 मधील सवलत 
योजनांसाठ - दनांक 30 जून अखेर 

अ. . 6 च ेसवलत योजनेसाठ  
संपूण वष 
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ब .  सामा यकरातील सवलत योजना : सामा य कर (सामा य कराम ये सामा य कर + 

साफसफाई कर + अ नशामक + मनपा िश ण उपकर  हे कर समा व  आहेत) 

 योजना सन 2017-2018चे चिलत दर 
(स याच)े 

सन 2018-2019क रता ता वत 
दर 

घेणेकामी दो ह  
सहामाह ची थकबाक  
सह संपूण बलाची 
र कम एक र कमी 
आगाऊ भरणेची मुदत 
( बल िमळो अथवा न 

िमळो) 

8 

थकबाक सह एक 
र कमी िमळकत 
कराचा भरणा 
ऑनलाईन पेमट गेट-
वे ारे करणा-या 
िमळकत धारकास चालू 
आिथक वषाच ेसामा य 
करात सवलत 

1.   द.1/4/2017 ते 30/6/2017 अखेर 
सवसाधारण करात 5% 

2.  द. 1/7/2017 ते 31/3/2018अखरे 
सवसाधारण करात 2% 

1. द.1/4/2018 ते 30/6/2018 अखेर 
सवसाधारण करात 5% 

2. द. 1/7/2018 ते 31/3/2019 अखेर 
सवसाधारण करात 2% 

 

क. करे र बाबींच ेफ  / शु कांच ेदर 

अ. 

. 
नाव 

सन 2017-2018च े चिलत 
दर (स याच)े 

सन 2018-2019क रता ता वत 
दर 

1 
िमळकत ह तांतरण न द 
नोट स फ  

कर यो य मू यावर 5% कर यो य मू यावर 5% 

2 
थकबाक  नसलेचा दाखला 
फ  

ती दाखला 10/- पये ती दाखला 10/- पये 

3 िमळकत उतारा                 ती उतारा 20/- पये ती उतारा 20/- पये 

4 शासक य सेवा शु क          ित बीलास10/- पये ित बीलास10/- पये 

वर ल माणे सन 2018-2019 क रता  दर ता वत कर यात येत आहेत. 
 
शहरातील मराठ  मा यमां या शाळांचे संचालक खाजगी मराठ  मा यमां या शाळांना 

िमळकत करात सवलत िमळणेकामी महापािलकेकडे वारंवार प यवहार कर त असतात.  
खाजगी मराठ  मा यामां या शाळा मराठ  भाषेचा वकास, चार व सार करत अस याने 
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यांना मालम ा कर हा बगरिनवासी दराचे ऐवजी िनवासी दराने दनांक 01/04/2018 पासून 

आकारणी करणे यो य होईल.  
सन 2016-2017 या आिथक वषाच ेकर व करे र बाबींच े दर िन त करतेवेळ  मा. 

महापािलका सभा ठराव मांक 817, दनांक 20/02/2016 अ वये कर यो यमू य िनधारणासाठ  
जे अ, ब, क, ड असे वभाग क न वेगवेगळे दर िन त करणेत आलेले आहेत याची पुनरचना 
करणेबाबतचा ठराव केलेला होता.  यानुसार पुनरचना खालील माणे 
            
स याच ेकर यो यमू य िन तीसाठ च ेअ, ब, क, ड वभाग 

अ वभाग ब वभाग क वभाग ड वभाग 

1.िनगड  ािधकरण, 

आकुड , िचंचवड, 

पंपर  वाघेरे, 

पंपर नगर, मनपा 
भवन या वभागीय 
कायालयातील सव 
समा व  गट 

2.फुगेवाड  दापोड   व 
भोसर  या वभागीय 
कायालयातील सव 
गट (सन 1997 म ये 
नवीन समा व  
झालेला ामीण भाग 
वगळून) 

1.   सांगवी, थेरगाव 
या वभागीय 
कायालयातील सव 
गट (सन 1997 म ये 
नवीन समा व  
झालेला ामीण 
भाग वगळून) 

1.  च-होली, मोशी, िचखली, 
तळवडे, कवळे या 
वभागीय कायालयातील 
सव समा व  गट 

2.  सांगवी- गट मांक 9 

र क सोसायट  

3.  थेरगाव- गट मांक 7 

भुजबळ व ती, गट 
मांक 8 वाकडकर व ती, 

भूमकर व ती व गट 
मांक 9 पुनावळे 

गावठाण 

4.  फुगेवाड  दापोड - गट 
मांक 7 बोपखेल 

5.  भोसर - गट मांक 15 

साईपाक आदशनगर, गट 
मांक 16 दघी गावठाण, 

गट मांक 17 गजानन 
महाराज मं दर 

6.  झोपडप टया: अ, ब व 
क वभागातील 
झोपडप टया 
(झोिनपुमाफत सेवाआकार 
वसूली) 

1.  थेरगाव 
वभागीय 
कायालयातील गट 
मांक 10 

जीवननगर, गट 
मांक 11 

िनंबाळकर नगर 
व गट मांक 12 

ताथवडे गावठाण 
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पुनरचना क न कर यो यमू य िन तीसाठ च ेअ, ब, क वभाग 

अ वभाग ब वभाग क वभाग 

1.   िनगड  ािधकरण, 

आकुड , िचंचवड, सांगवी, 
पंपर वाघेरे, पंपर नगर, 

मनपाभवन, फुगेवाड  
दापोड ,भोसर  या 
वभागीय कायालयातील 
सव समा व  गट व  

थेरगाव या वभागीय 
कायालयातील सन 1997 

म ये नवीन समा व  
झालेला ामीण भाग 
वगळून उवर त गट 

1.     थेरगाव– 

गट मांक 7 भुजबळ 
व ती,  गट मांक 8 

वाकडकर व ती, भूमकर 
व ती  

2.     दघी बोपखेल(भोसर )– 

गट मांक 1 - (15) साईपाक 
आदशनगर, गट मांक 3 - 

(16) दघी गावठाण,  गट 
मांक 2 - (17) गजानन 

महाराज मं दर 

1.   च-होली, मोशी, िचखली, तळवडे, 

कवळे या वभागीय कायालयातील 
सव समा व  गट 

2.   थेरगाव    गट . 9 पुनावळे 
गावठाण,   गट .10 जीवननगर,गट 
. 11 िनंबाळकर नगर,गट मांक 

12 ताथवडे गावठाण 

3.   दघी बोपखेल (फुगेवाड  
दापोड )- गट मांक 4 (7) बोपखेल 

4.   झोपडप टया : अ, ब व क 
वभागातील झोपडप टया (झोिनपु 
माफत सेवा आकार वसूली) 

 

सन 2018-2019 या वषाक रता महानगरपािलका करांच ेदर आ ण करे र बाबीची फ / शु क िन त 

कर याचा व खाजगी मराठ  मा यमां या शाळा इमारतींना मालम ा कर हा बगरिनवासी दराच ेऐवजी 
िनवासी दराने आकारणी करणेस तसेच करयो यमू य िन त करणेकामी जे अ, ब, क, ड वभाग 

करणेत आलेले आहेत याची पुनरचना कर यास मा यता देणेकामीची मा.आयु  यांची मागणी असली 
तर  शहरातील खाजगी मराठ  मा यमां या शाळा व हंद , उद ु मा यमां या शाळांच े इमारतींना 
मालम ा कर हा बगरिनवासी दराच े ऐवजी िनवासी दराने दनांक ०१/०४/२०१८ पासून आकारणी 
करणेस तसेच द यांगां या शाळा आ ण अनाथ आ म, वृ ा म यां या इमारतींना मालम ा कर 

बगरिनवासी दराचे िन या दराऐवजी कर आकारणी करताना िमळकतीचे बांधकाम व पानुसार 

आकारणीच े वेळ  जे चिलत िनवासी दर होते याच े२५% दराने दनांक ०१/०४/२०१८ पासून वा षक 

करयो यमू य िन त क न यावर िनवासी दराने िमळकत कराची बले दे यास मा यता देणेत येत 
आहे. 

मा.हषल ढोरे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा.िसमाताई सावळे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ द र  दाखल करणेत यावा अशी 
सूचना मी मांडते. 
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मा.आशा धायगुडे-शडगे -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देते. 

(सभागृहात ग धळ) 
मा.महापौर-  सवानी जागेवर बसून यावे. 
   यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक – १४८                                        वषय मांक – ५ 

दनांक – २८/२/२०१८               वभाग- मा.आयु     

 

    संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांच ेजावक .कर/मु य/५/का व/१२/२०१८  

             द.१७/०१/२०१८ 
        २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव मांक २१३२ द.०७/०२/२०१८ 

 

         वषय मांक ५ द र  दाखल करणेत  येत आहे.  

   अनुकूल - ८१       ितकूल- ० 

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

        ------ 

मा.सुजाता पालांडे  -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.  

                                                         वषय मांक – ६ 

दनांक – २८/२/२०१८               वभाग- मा.आयु     
 

                    संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   

                              . शासन/१/का व/६१४/२०१७,  द.२३/०८/२०१७ 
                           २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .२४ द. ८/०९/२०१७ 
     ३) मा.महापािलका सभा ठ. .७८ द.१६/१०/२०१७   
                         ४) मा.महापािलका सभा ठ. .१०३ द.२८/११/२०१७   
                         ५) मा.महापािलका सभा ठ. .११९ द.०५/०२/२०१८   
 
   

       आरो य वै क य अिधकार  पदावर आदेश . शा/१/का व/३७७/२०१५, द.२८/०४/२०१५ 
अ वये डॉ.के.अिनल रॉय यांची पदो नती सिमतीची मा यता व मा.महापािलका सभा ठराव .५०३, 

द.०५/०७/२०१४ अ वये दले या मा यतेनुसार कर यात आले या नेमणुक या अनुषंगाने शासन 
मा यतेकामी सादर कर यात आले या . शा/१/का व/४३२/१५, द.१५/०५/२०१५ माणे या मूळ 
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तावा या अनुषंगाने मा.उपसिचव (न व-२२) यांनी प  .पीसीसी-३०१५/ . .३५०/न व-२२, 

द.१४ माच २०१७ अ वये महापािलकेस खालील माणे िनदश दले आहेत. 

1)   आरो य वै क य अिधकार  हे पद उपल ध झा या या दनांकास पदो नतीसाठ  उपल ध 
अिधका-यांची अहता, सेवा ये ता या सव बाबींचा वचार करता, आरो य वै क य अिधकार  या 
पदावर ल पदो नतीबाबत महापािलके या द.१५/०५/२०१५ या तावास मा यता देणे यो य 
ठरणार नाह . 

2)    तुत करणी पद उपल ध झा या या दनांकापासून डॉ.अिनल रॉय व डॉ.पवन साळवे यांची 
पा ता व सेवा ये ता तपास यासाठ  सदर करण पदो नती सिमतीसमोर पु हा ठेऊन यावर 
फेरिनणय घे यात यावा. त ंतर महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ४५ (४) 
मधील तरतुद ंनुसार शासन तरावर आव यक तो िनणय घे यात येईल.                     

                  यानुसार उपरो  बाबींवर िनणय घे याकामी द.२८/०७/२०१७ रोजी सिमती सभा 
आयो जत कर यात आलेली होती. तुत या सिमतीने शासन वभागाने सादर केलेला 

ताव व शासनाचे िनदश वचारात घेऊन खालील माणे िनणय घेतलेला आहे. 

1)    डॉ.नागकुमार कुणचगी, आरो य वै क य अिधकार  हे द.३०/०४/२०११ रोजी िनयत  
वयोमानानुसार सेवािनवृ  झालेने महापािलका आ थापनेवर ल आरो य वै क य अिधकार  हे पद 
द.०१/०५/२०११ पासून र  झाले आहे. 

2)    महापािलका आ थापनेवर ल वै क य अिधका-यांम ये आरो य वै क य अिधकार    
पदो नतीकर ता आव यक असणार  अहता वचारात घेऊन डॉ.अ यर राजशेखर, वै क य 
संचालक (शै णक अहता - एम.बी.बी.एस., ड .पी.एच.) यां याकडे द.०१/०५/२०११ पासून 
अित र  पदभार सोप व यात आलेला आहे. 

3)   डॉ.अ यर राजशेखर,वै क य संचालक हे द.३१/०५/२०१२ रोजी िनयत वयोमानानुसार 
महापािलका सेवेतून सेवािनवृ  झालेले आहेत. यामुळे द.०१/०६/२०१२ रोजी वै क य 
संचालक या पदाबरोबर आरो य वै क य अिधकार  हे पद र  झालेले आहे. 

4)    द.०१/०६/२०१२ रोजी वै क य आ थापनेवर  आरो य वै क य अिधकार  या पदाकर ता 
आव यक असणार  शै णक अहता वचारात घेता, डॉ.पवन साळवे,वै क य अिधकार  हे 
एम.बी.बी.एस., एम.ड .पी.एस.एम. ह  अहता धारक अिधकार  उपल ध होते. 

5)    दर यान र  असलेले वै क य संचालक या अिभनामाचे पद पदो नतीने भर याबाबत 
द.१६/०८/२०१२ रोजी आयो जत पदो नती सिमती सभेने यशवंतराव च हाण मृती 
णालयाकर ता  वै क य संचालक, वै क य अिध क आ ण वै क य उपअिध क ह  तीनह  पदे 

एकाच वेतन ेणीत अस याने वै क य संचालक हे पद पदो नतीने न भर याबाबत िनणय घेतला.   
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तथा प वै क य वभागासाठ  असलेली आरो य वै क य अिधकार  आ ण अित र  आरो य वै क य 
अिधकार  ह  एकाच वेतन ेणीत, एकाच शै णक अहतेम ये आ ण कत ये व जबाबदा-या समान 
अस याने पदाकर ता आव यक असणार  एम.बी.बी.एस. आ ण ड .पी.एच. ह  शै णक अहता धारण 
करणारे एकमेव वै क य अिधकार  डॉ.पवन वसंत साळवे (एम.बी.बी.एस., एम.ड .पी.एस.एम.) यांना 
अित र  आरो य वै क य अिधकार  पदावर पदो नती दे याकामी द.१६/०८/२०१२ या सिमतीने 
िशफारस केलेली होती. यानुसार आदेश . शा/१/का व/९८८/१२, द.१७/०९/२०१२ अ वये 
डॉ.साळवे पवन यांना अित. आरो य वै क य अिधकार  पदावर पदो नती दे यात आलेली आहे. 

6)   डॉ.के.अिनल रॉय यांनी ड .पी.एच. अहता द.३०/०५/२०१३ रोजी धारण केलेली आहे. 
द.३१/०५/२०१३ रोजी आयो जत पदो नती सिमतीने वै क य अिधका-यांची शै णक अहता व 
सेवा ये ता तपासून डॉ.के.अिनल रॉय (शै णक अहता - एम.बी.बी.एस.,ड .पी.एच) यांना आरो य 

वै क य अिधकार  पदावर पदो नती दे याबाबत िशफारस केलेली आहे. यानुसार पदो नती 
सिमतीची िशफारस, मा.महापािलका सभेची मा यता व शासन मागदशन यांनुसार द.२८/०४/२०१५ 
या आदेशा वये डॉ.के.अिनल रॉय यांना आरो य वै क य अिधकार  पदावर पदो नती दे यात 

आलेली आहे.   शासन िनदशानुसार आरो य वै क य अिधकार  पद उपल ध झा या या दनांका रोजी 
( द.०१/०५/२०११)  डॉ. अ यर राजशेखर (एम.बी.बी.एस., ड .पी.एच) व डॉ.साळवे पवन 
(एम.बी.बी.एस., एम.ड .पी.एस.एम.) हे आरो य वै क य अिधकार  पदाकर ता पदो नतीकर ता 
आव यक असणार  शै णक अहता धारण कर त होते. तसेच डॉ.अ यर सेवािनवृ  झा यानंतर 
द.०१/०६/२०१२ रोजी डॉ. साळवे हे पदो नतीकर ता आव यक अहता धारण केलेले एकमेव वै क य 
अिधकार  उपल ध होते. सदर दनांकास डॉ.के.अिनल रॉय हे ड .पी.एच ह  शै णक अहता धारण 

कर त न हते. यामुळे डॉ.साळवे यांचा आरो य वै क य अिधकार  पदावर ल पदो नतीकर ता वचार 
करणे आव यक होते. महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ५३ (१) नुसार मा.महापािलका 
सभा ह  िनयु  ािधकार  अस याने सदरची बाब िनणयाकामी/मा यतेकामी मा. वधी सिमतीमाफत 
मा.महापािलका सभेसमोर ताव सादर कर यास तुतची सिमती सवानुमते िशफारस कर त आहे. 
सबब,  मा.उपसिचव (न व-२२) यांनी प  . पीसीसी-३०१५/ . .३५०/न व-२२, द.१४ माच २०१७ 
अ वये महापािलकेस ा  िनदश, द.२८/०७/२०१७ या सिमतीची िशफारस या बाबी वचारात 
घेऊन महापािलका आरो य वै क य अिधकार  पदावर ल पदो नतीबाबत िनणय घे याकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर याबाबतचा मा.आयु  यांचा ताव असलातर  महारा  शासन 
नगर वकास वभाग (न व-२२) यांचेकड ल प  .पीसीसी-३०१५/ ३५०/न व-२२, द.१४ माच 
२०१७ अ वये महापािलकेस ा  िनदश आ ण दनांक २८/७/२०१७ रोजी या पदो नती सिमतीचा 
िनणय व िशफारस वचारात घेऊन आरो य वै क य अिधकार  पद पदो नतीसाठ  उपल ध झालेचे 
दनांक रोजी ( द.१/५/२०११) डॉ.अ यर राजशेखर (एम.बी.बी.एस., ड .पी.एच.) व डॉ.पवन साळवे 
(एम.बी.बी.एस., एम.ड .पी.एस.एम.) हे आरो य वै क य अिधकार  पदाकर ता पदो नतीकर ता 
आव यक असणार  शै णक अहता धारण कर त होते. तसेच डॉ.अ यर सेवािनवृ  झा यानंतर 
द.१/६/२०१२ रोजी डॉ.पवन वसंत साळवे हे पदो नतीकर ता आव यक अहता धारण केलेले एकमेव 
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वै क य अिधकार  उपल ध होते. सदर दनांकास डॉ.के.अिनल रॉय हे ड .पी.एच. ह  शै णक अहता 
धारण कर त न हते. यामुळे डॉ.पवन वसंत साळव ेयांचा आरो य वै क य अिधकार  पदावर ल 
पदो नती कर ता वचार करणे आव यक होते. ह  व तु थती वचारात घेता िनयु  ािधकार  
हणून पुव चे या पदासंबंधीचे सव िनणय अिध िमत क न आरो य वै क य अिधकार  पदावर 

डॉ.पवन वसंत साळवे (एम.बी.बी.एस., एम.ड .पी.एस.एम.) यांची पदो नतीने नेमणूक मा यता 
देणेत येत आहे.  

मा.आरती च ध े-  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
मा.नामदेव ढाके – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  
करणेत यावा अशी सूचना मी मांडते. 
मा.उषा मंुढे -  मा.महापौर साहेब, सुचनेस अनुमोदन देते. 
  यानंतर सुचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक – १४९                                        वषय मांक – ६ 

दनांक – २८/२/२०१८               वभाग- मा.आयु     
 

                    संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   

                              . शासन/१/का व/६१४/२०१७,  द.२३/०८/२०१७ 
                           २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .२४ द. ८/०९/२०१७ 
     ३) मा.महापािलका सभा ठ. .७८ द.१६/१०/२०१७   
                         ४) मा.महापािलका सभा ठ. .१०३ द.२८/११/२०१७   
                         ५) मा.महापािलका सभा ठ. .११९ द.०५/०२/२०१८   

 

 

               वषय मांक ६ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.   

   

  अनुकूल - ८१           ितकुल- ० 

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

       केले. 
       -------                 
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मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 

                                      वषय मांक - ७ 

दनांक – २८/२/२०१८               वभाग- मा.आयु     

 

                संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   

                          . शा/१/का व/७४८/२०१७, द.२९/०९/२०१७ 

                          २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .५६ द.२/१२/२०१७ 

                        ३) मा.महापािलका सभा ठ. .१२२ द.०५/०२/२०१८   
    

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर वै क य उपअिध क अिभनामाचे 
एकमेव पद पे बॅ ड र. . १५६००-३९१०० ेड पे र. . ७६०० या वेतन ेणीम ये शासन मंजूर 
आहे. शासन प  .पीएमसी-३०९७/१५६९/ . .२५९/९८/न व-२२, द.२९ जून २००१ नुसार 
वै क य उपअिध क पदावर ल पदो नतीकर ता खालील माणे शै णक अहता िन त कर यात 
आलेली आहे. "महापािलका सेवेतील वै क य शाखेकड ल वग २ मधील ये  अिधका-यांमधून 
क , यांनी सां विधक व ापीठाची वै क य शाखेची पद यु र पदवी अथवा मेड कल कौ सल 
ऑफ इं डया यांनी मा यता दलेली त सम अहता धारण केलेली आहे व मो या 

णालयामधील कामकाजाचा  ५ वषापे ा  जा त अनुभव आहे."   तुतचे पद पदो नतीने 
भर याकर ता द.२८/०७/२०१७ रोजी पदो नती सिमती आयो जत कर यात आलेली होती. 

तुत या पदो नती सिमतीन े डॉ.शंकर बळवंत जाधव, फ जिशयन यांची शै णक अहता, 
अनुभव कालावधी, सेवा ये ता, गोपनीय अहवाल या बाबींची पडताळणी क न यांना पे बॅ ड 

र. .१५६००-३९१०० ेड पे ७६०० या वेतन ेणीम ये वै क य उपअिध क या पदावर 
मा. वधी/महापािलका सभे या मा यतेने पदो नती दे याबाबत तुत या सिमतीने िशफारस 
केलेली आहे.    सबब, डॉ. जाधव शंकर बळवंत, फ जिशयन यांना खुला (अनु.जाती) वगामधून 
पे बॅ ड र. .१५६००-३९१०० ेड पे ७६०० या वेतन ेणीम ये वै क य उपअिध क या पदावर 
पदो नती दे यास मा यता देणेत येत आहे.  

मा.आरती च ध े-  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
मा.शारदा सोनवणे -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते- थाप य 
वभागाकड ल कायकार  अिभयंता ( थाप य) या मंजुर र  असणा-या पदावर ी. र वं  
सदािशव पवार, उपअिभयंता ( थाप य) हे कायकार  अिभयंता ( थाप य) साठ  सेवाजे ता व 
शै णक अहता पुण कर त अस याने यांना खुला वगातुन पदो नती देणेस मा यता देणेत 
यावी. 
मा.झामाबाई बारणे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देते.  
मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
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 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

ठराव मांक – १५०                                          वषय मांक - ७ 

दनांक – २८/२/२०१८                 वभाग- मा.आयु     

 

                संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   

                          . शा/१/का व/७४८/२०१७, द.२९/०९/२०१७ 

                          २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .५६ द.२/१२/२०१७ 

                        ३) मा.महापािलका सभा ठ. .१२२ द.०५/०२/२०१८   
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर वै क य उपअिध क अिभनामाचे 
एकमेव पद पे बॅ ड र. . १५६००-३९१०० ेड पे र. . ७६०० या वेतन ेणीम ये शासन मंजूर 
आहे. शासन प  .पीएमसी-३०९७/१५६९/ . .२५९/९८/न व-२२, द.२९ जून २००१ नुसार 
वै क य उपअिध क पदावर ल पदो नतीकर ता खालील माणे शै णक अहता िन त कर यात 
आलेली आहे. "महापािलका सेवेतील वै क य शाखेकड ल वग २ मधील ये  अिधका-यांमधून 
क , यांनी सां विधक व ापीठाची वै क य शाखेची पद यु र पदवी अथवा मेड कल कौ सल 
ऑफ इं डया यांनी मा यता दलेली त सम अहता धारण केलेली आहे व मो या 

णालयामधील कामकाजाचा  ५ वषापे ा  जा त अनुभव आहे."   तुतचे पद पदो नतीने 
भर याकर ता द.२८/०७/२०१७ रोजी पदो नती सिमती आयो जत कर यात आलेली होती. 

तुत या पदो नती सिमतीने डॉ.शंकर बळवंत जाधव, फ जिशयन यांची शै णक अहता, 
अनुभव कालावधी, सेवा ये ता, गोपनीय अहवाल या बाबींची पडताळणी क न यांना पे बॅ ड 

र. .१५६००-३९१०० ेड पे ७६०० या वेतन ेणीम ये वै क य उपअिध क या पदावर 
मा. वधी/महापािलका सभे या मा यतेने पदो नती दे याबाबत तुत या सिमतीने िशफारस 
केलेली आहे.    सबब, डॉ. जाधव शंकर बळवंत, फ जिशयन यांना खुला (अनु.जाती) वगामधून 
पे बॅ ड र. .१५६००-३९१०० ेड पे ७६०० या वेतन ेणीम ये वै क य उपअिध क या पदावर 
पदो नती दे यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच थाप य वभागाकड ल कायकार  अिभयंता 
( थाप य) या मजुंर र  असणा-या पदावर ी. र वं  सदािशव पवार, उपअिभयंता 
( थाप य) हे कायकार  अिभयंता ( थाप य) साठ  सेवाजे ता व शै णक अहता पुण कर त 
अस याने यांना खुला वगातुन पदो नती देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 
 अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
         -----  
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मा.आरती च ध े–  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

                                              वषय मांक - ८ 

दनांक – २८/२/२०१८                 वभाग- मा.आयु     

 
           संदभ-  १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .आप/४/का व/९१२/२०१७  

                    द.८/१२/२०१७  

            २) मा.महापािलका सभा ठराव .१२६ द.०५/०२/२०१८  

   
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमधील व मान स मा.पदािधकार /सद य आ ण माजी  

पदािधकार  / सद य यांचे नावाचे फलक यांचे िनवास थानाजवळ लावणेकामी धोरण 
ठर वणेस मा. थायी सिमती म ये सुचना देणेत आले या आहेत. 
 
 स या अशा कारचे व मान स मा.पदािधकार /सद य आ ण माजी पदािधकार  / 
सद य यांचे नावाचे फलक याच ेिनवास थानाजवळ लावणेबाबतचे िन त धोरण नाह . 
 पुणे महानगरपािलकेम ये याबाबत फोनवर चौकशी केली असता तेथेह  धोरण ठर वलेले 
नाह . मा  नगरसिचव कायालयामाफत संबंिधत े य कायालयास स मा.सद य / 
पदािधकार  यांचे नाव व प ा यांचे प  पाठवुन नावाचा फलक लावणेस सांिगतले जाते.  
 
 स या पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये अशा कारचे फलक थाप य वभाग 
े य कायालयामाफत लावले जातात. मा. थायी सिमती सभेम ये दले या सुचनां माणे 

महानगरपािलकेतील व मान स मा.पदािधकार /सद य आ ण माजी पदािधकार  / सद य 
यांचे नावाचे फलक यांचे िनवास थानाजवळ लावणेकामी धोरण ठर वणेस खालील प  अ 
माणे असावे     

 
प  अ 
 

अ.  धोरण 
१ व ामान व माजी स मा.पदािधकार /सद य यांचे नावाचा, यांचे िनवास थानाकडे  

जाणा-या मु य र या या कडेला एक फलक लावणेत यावा. 
२ फलक ३ फुट x २ फुट आकाराचा असावा याची जमीनीपासुन  उंची ७ फुट असावी. 
३ फलक हर या लोरोसंट रंगाम ये (बॅक ाऊंड) व यावर ल मजकुर पांढ-या अ रांत 

असावा. तसेच तो देवनागर  (मराठ ) म ये असावा. पदािधकार /सद य यां या 
नावां या अ रांची उंची १० सेमी व इतर मजकुरां या अ रांची उंची ७ सेमी इतक  
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असावी. 
४ व मान व माजी स मा.पदािधकार  / सद य यांची नावे व िनवास थानाचे प े 

नगरसिचव कायालयाने थाप य मु य कायालयास यांचे सद य कालावधीसह 
कळ वणेत यावेत. 

५ नावाचे फलक हे व मान व लगत या मागील िनवडणुक तील माजी सद य यांचे 
बाबतीत असतील. 

६ माजी स मा.पदािधकार /सद य यांचे बाबतीत फलक लावताना प  उ लेख करणेत 
यावा. (उदा  माजी नगरसेवक / नगरसद य / महापौर / तसेच वकृत असलेस 
वकृत नगरसेवक ) असा प  उ लेख असावा.नावापुढे मा, व.अशा कारचा उ लेख 

नसावा. 
७ फलक ऑ लीक िशटवर, लोखंड  चर म ये र या या दशनी भागावर लावणेत 

यावेत. फलक लावताना वाहतुक स अडथळा होणार नाह  पादचा-यांची चालताना गैरसोय 
होणार नाह .फलकामुळे यता बाधीत होणार नाह  या बाबींची द ता घे यात 
यावी.तसेच चलीत कायदा व िनयम यांचे पुण पालन करावे. 

८ अशा कारचे फलक लावणेचे कामकाज थाप य मु य कायालयामाफत सव चलीत 
िनयमांचे पालन क न करणेत यावे. 

९ िनवडणुक आचारसं हता कालावधीम ये सदर फलकावर ल नाव झाकुन घेणेची कायवाह  
(आचारसं हते या िनयमा माणे ) थाप य वभागाने करावी. 

१० फलक  लावणेकामी आव यक असणार  अंदाजप क य तरतुद थाप य वभागाकडे 
असावी. 

११ िनवडून आले या नविनवाचीत सद यांची नावे राजप ाम ये िस द झालेवर यांची नावे 
व प े नगरसिचव वभागाने थाप य वभागाला वर त कळ वणेत यावीत व फलक 
लावणेची कायवाह  थाप य मु य कायालयाने पुण करावी.  

१२ या यित र  लाव यात आलेले फलक हे बेकायदेिशर समजून ते काढून टाक यात 
यावेत. 

 
    सबब वर ल माणे स मा. पदािधकार /सद य आ ण माजी पदािधकार  / सद य यांचे 
नावाच ेफलक यांचे िनवास थानाचे मु य र यावर लावणे बाबतच ेधोरण ठर वणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 
मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
मा.नामदेव ढाके-  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ द र  दाखल करणेत यावा अशी सूचना 
मी मांडते. 
मा.हषल ढोरे  -  मा.महापौर साहेब, सुचनेस अनुमोदन देतो.  
 यानंतर सुचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
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ठराव मांक – १५१                                          वषय मांक - ८ 

दनांक – २८/२/२०१८                 वभाग- मा.आयु     

 

           संदभ-  १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .आप/४/का व/९१२/२०१७  

                     द.८/१२/२०१७   

             २) मा.महापािलका सभा ठराव .१२६ द.०५/०२/२०१८   
  
 

                  वषय मांक ८ द र  दाखल करणेत येत आहे.   

 अनुकूल - ८१        ितकूल – ० 

 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
          ------ 
 
मा.आरती च ध े–  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

                                              वषय मांक - ९ 

दनांक – २८/२/२०१८                 वभाग- मा.आयु     

  
                संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  

                          भुिज/०५/कािव/०५ /२०१८  द. ९ /०१/२०१८ 
                      २) मा.महापािलका सभा ठराव .१३९ द.०५/०२/२०१८  

 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील आर ण .१/१३३, 
याम ये शाळेचे आर ण एकुण े  १८००० चौ.मी. आहे. या े ातील एकुण ४७५४ चौ.मी. 
े  हे महानगरपािलकेने एफ.एस.आय./ ट.ड .आर.चे बद यात ता यात घेतले आहे. उव रत 
े ाचा ताबा सुभ ाज ्  ए युकेशनल सोसायट  पुणे यांचेकडे आहे. आर णाच े संपुण े  

मा यिमक शाळा तरतुद वये वकिसत करणेसाठ  महानगरपािलके या ता यातील  ४७५४ 
चौ.मी. जागेसाठ   नगररचना वभागाने ठर वले या दरानुसार ३० वष कालावधीसाठ  ई-िन वदा 
नोट स . १/२०१६-१७ अ वये दर माग वणेत आले होते. (िन वदा र कम पये 
२,५१,४८,६६०/-) सदर कामी एकुण ३ िन वदा ा  झा या हो या. यापैक  सुभ ाज 
ए युकेशनल सोसायट  पुणे यांची एकमेव िन वदा पा  ठरली असून यांनी सदरकामी िन वदा 
दरापे ा ०.५०% जा त असा दर सादर केला आहे. सुभ ाज ए युकेशनल सोसायट  पुणे या 
िन वदाधारकाची िन वदा, िन वदा दरापे ा ०.५०% जा त (र कम पये २,५२,७४,४०३/- अ र  

र कम पये दोन कोट  बाव न लाख चौ-याह र हजार चारशे तीन फ ) दराची व अट  व 
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शत ची पुतता कर त असलेने ३० वष कालावधीसाठ  लीजदराने देणेबाबतचा वषय यापुव  
मा. थायी सिमती माफत मा.महापािलका सभेपुढे मांडणेत आलेला होता तथापी मा.महापािलका 
सभेने द र  दाखल केलेला होता. सदर वषय यापुव  मा. थायी सिमतीम ये सवानुमते मा य 
झा यानेमहारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ७९ क अ वये सदर वषय 
मा.महापािलका सभेपुढे मा यतेकामी िशफारस आहे. 

१.कामाच ेनाव : पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील आर ण 
. १/१३३ एकूण ेञ १८००० चौ.मी. पैक  मनपा या मालक चे ेञ ४७५४ चौ.मी. 

या जागेवर मा यिमक शाळा आर ण तरतुद वये वकसीत करणेबाबत. 
२. िनवीदा र कम पये: २,५१,४८,६६०/- 
३. िलज कालावधी : ३० वष 
४. िनवीदा िस द दैिनकाचे नावे : दै.पु यनगर , दै. हं दु तान टाई स, दै. बझनेस 
टॅ ड 

५. िनवीदा वकृती दनांक : ६/४/२०१६ ते २६/४/२०१६ मुदतवाढ २०/६/२०१६ 
पयत 
६. िनवीदा उघड याचा दनांक : २२/७/२०१६ 
  सदर कामी खालील माणे एकूण तीन िनवीदाधारकांकडून िनवीदा ा  झा या. 
 
अ. . िनवीदाधारकांचे नाव  ा  दर 
१. सुभ ाज ्  ए यूकेशनल सोसायट ०.५०% जा त 
२. नुतन िश ण सं था  अपाञ (िनवीदा उघडणेत आली नाह )  
३. एस.एस.पी. िश ण सं था  अपाञ (िनवीदा उघडणेत आली नाह ) 
     

वर ल माणे वषयांक त कामासाठ  ा  एकुण तीन िनवीदांपैक  नुतन िश ण सं था व 
एस.एस.पी. िश ण सं था या दो ह  सं था अट , शत ची पुतता करत नस याने अपाञ ठरलेने 
उवर त पाञ एकमेव सं था सुभ ाज ्  ए यूकेशनल सोसायट  यांची िनवीदा िनवीदा र कमेपे ा 
०.५०% जा त (शु य पुणाक प नास ट केनी जा त) दराची व िनवीदा अट  शत ची पुतता 
कर त असलेने वकृत करणेस व मनपा या ता यातील ४७५४ चौ.मी. ेञ आर ण 
तरतूद वये वकसीत करणेसाठ  ३० वष कालावधीसाठ  िनवीदा अट , शत नुसार देणेस सदरचा 
वषय यापुव  मा. थायी सिमतीम ये सवानुमते मा य झा यानंतर मा.महापािलका सभेने द र  
दाखल केलेला होता. तर  महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ७९ क अ वये सदर 
वषयास मा यता देणेत येत आहे. 
मा.राहूल जाधव -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
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मा.सुवणा बुड- मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते- पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या मंजूर वकास योजना (वाढ व ह ) यातील मौजे डूडूळगांव मधील गट नं. 
१०६ ते गट नं. १२३ मधील १८.०० मी. ं द र याचे महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व भूमीसंपादन पुनवसन व पनुवसाहत करतांना वाजवी 
नुकसान भरपाई िमळ याचा आ ण पारदशकता राख याचा ह क अिधिनयम-२०१३ (नवीन 
भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये तातड ने संपादन करणेस मा यता देणेत यावी. 
मा.उषा मंुढे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देते. 
मा. वलास म डगेर  -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- मे इ कॉन फुड 
रिलफ फ डेशन ह  सं था सदय थतीत मनपा शाळांना पोषन आहार पुर वत आहे. सदर 
सं था ना नफा ना तोटा या सेवाभावी त वावर गेली १२ वष मनपा या शाळांना पोषन आहार 
पुर वत आहे. सदर सं थेकडे आहार िशज वणेसाठ  जागतीक दजाची उपकरणे उपल ध आहेत. 
पािलकेकडून नाग रकांसाठ  यायाम शाळा, सां कृतीक क , वरंगुळा क , मितमंद मुलांसाठ  
शाळा, वाचनालय इ याद  क पासाठ  जागा दे यात येतात. या माणे मे. इ कॉन फुड 
फ डेशन या सं थेने मासुळकर कॉलनी मधील मनपा तांञीक शाळेमधील पुवकड ल दोन बंद त 
शेडची मागणी शालेय पोषन आहार बन वणेकामी वयपाक घराचे वापरासाठ  केलेली आहे. 
सदरची जागा मे इ कॉन फुड रिलफ फ डेशन या सं थेस पोषन आहाराचे वयंपाक घरासाठ  
मोफत दे यास मा यता देणेत यावी. 
मा.बाबू उफ मेकुमार नायर-  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 
मा.आरती च ध-े  मा.महापौर साहेब, उपसूचनां वकार या आहेत. 
 यानंतर उपसूचनां माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक – १५२                                          वषय मांक - ९ 

दनांक – २८/२/२०१८                 वभाग- मा.आयु     

  

                संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  

                          भुिज/०५/कािव/०५ /२०१८  द. ९ /०१/२०१८  
                      २) मा.महापािलका सभा ठराव .१३९ द.०५/०२/२०१८  

 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील आर ण .१/१३३, 
याम ये शाळेचे आर ण एकुण े  १८००० चौ.मी. आहे. या े ातील एकुण ४७५४ चौ.मी. 
े  हे महानगरपािलकेने एफ.एस.आय./ ट.ड .आर.चे बद यात ता यात घेतले आहे. उव रत 
े ाचा ताबा सुभ ाज ्  ए युकेशनल सोसायट  पुणे यांचकेडे आहे. आर णाचे संपुण े  

मा यिमक शाळा तरतुद वये वकिसत करणेसाठ  महानगरपािलके या ता यातील  ४७५४ 
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चौ.मी. जागेसाठ   नगररचना वभागाने ठर वले या दरानुसार ३० वष कालावधीसाठ  ई-िन वदा 
नोट स . १/२०१६-१७ अ वये दर माग वणेत आले होते. (िन वदा र कम पये 
२,५१,४८,६६०/-) सदर कामी एकुण ३ िन वदा ा  झा या हो या. यापैक  सुभ ाज 
ए युकेशनल सोसायट  पुणे यांची एकमेव िन वदा पा  ठरली असून यांनी सदरकामी िन वदा 
दरापे ा ०.५०% जा त असा दर सादर केला आहे. सुभ ाज ए युकेशनल सोसायट  पुणे या 
िन वदाधारकाची िन वदा, िन वदा दरापे ा ०.५०% जा त (र कम पये २,५२,७४,४०३/- अ र  

र कम पये दोन कोट  बाव न लाख चौ-याह र हजार चारशे तीन फ ) दराची व अट  व 
शत ची पुतता कर त असलेने ३० वष कालावधीसाठ  लीजदराने देणेबाबतचा वषय यापुव  
मा. थायी सिमती माफत मा.महापािलका सभेपुढे मांडणेत आलेला होता तथापी मा.महापािलका 
सभेने द र  दाखल केलेला होता. सदर वषय यापुव  मा. थायी सिमतीम ये सवानुमते मा य 
झा यानेमहारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ७९ क अ वये सदर वषय 
मा.महापािलका सभेपुढे मा यतेकामी िशफारस आहे. 

१. कामाचे नाव : पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील आर ण 
. १/१३३ एकूण ेञ १८००० चौ.मी. पैक  मनपा या मालक चे ेञ ४७५४ चौ.मी. 

या जागेवर मा यिमक शाळा आर ण तरतुद वये वकसीत करणेबाबत. 
२. िनवीदा र कम पये: २,५१,४८,६६०/- 
३. िलज कालावधी : ३० वष 
४. िनवीदा िस द दैिनकाचे नावे : दै.पु यनगर , दै. हं दु तान टाई स,  
   दै. बझनेस टॅ ड 
५. िनवीदा वकृती दनांक : ६/४/२०१६ ते २६/४/२०१६ मुदतवाढ  
   २०/६/२०१६ पयत 
६. िनवीदा उघड याचा दनांक : २२/७/२०१६ 
  सदर कामी खालील माणे एकूण तीन िनवीदाधारकांकडून िनवीदा ा  झा या. 
अ. . िनवीदाधारकांचे नाव  ा  दर 
१. सुभ ाज ्  ए यूकेशनल सोसायट ०.५०% जा त 
२. नुतन िश ण सं था  अपाञ (िनवीदा उघडणेत आली नाह )  
३. एस.एस.पी. िश ण सं था  अपाञ (िनवीदा उघडणेत आली नाह ) 
     

वर ल माणे वषयांक त कामासाठ  ा  एकुण तीन िनवीदांपैक  नुतन िश ण सं था व 
एस.एस.पी. िश ण सं था या दो ह  सं था अट , शत ची पुतता करत नस याने अपाञ ठरलेने 
उवर त पाञ एकमेव सं था सुभ ाज ्  ए यूकेशनल सोसायट  यांची िनवीदा िनवीदा र कमपेे ा 
०.५०% जा त (शु य पुणाक प नास ट केनी जा त) दराची व िनवीदा अट  शत ची पुतता 
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कर त असलेने वकृत करणेस व मनपा या ता यातील ४७५४ चौ.मी. ेञ आर ण 
तरतूद वये वकसीत करणेसाठ  ३० वष कालावधीसाठ  िनवीदा अट , शत नुसार देणेस सदरचा 
वषय यापुव  मा. थायी सिमतीम ये सवानुमते मा य झा यानंतर मा.महापािलका सभेने द र  
दाखल केलेला होता. तर  महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ७९ क अ वये सदर 
वषयास मा यता देणेत येत आहे.  तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास 
योजना (वाढ व ह ) यातील मौजे डूडूळगांव मधील गट नं. १०६ ते गट नं. १२३ मधील १८.०० 
मी. ं द र याचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व 
भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करतांना वाजवी नुकसान भरपाई िमळ याचा आ ण 
पारदशकता राख याचा ह क अिधिनयम-२०१३ (नवीन भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये 
तातड ने संपादन करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच मे इ कॉन फुड रिलफ फ डेशन ह  
सं था सदय थतीत मनपा शाळांना पोषन आहार पुर वत आहे. सदर सं था ना नफा ना तोटा 
या सेवाभावी त वावर गेली १२ वष मनपा या शाळांना पोषन आहार पुर वत आहे. सदर 
सं थेकडे आहार िशज वणेसाठ  जागतीक दजाची उपकरणे उपल ध आहेत. पािलकेकडून 
नाग रकांसाठ  यायाम शाळा, सां कृतीक क , वरंगुळा क , मितमंद मुलांसाठ  शाळा, 
वाचनालय इ याद  क पासाठ  जागा दे यात येतात. या माणे मे. इ कॉन फुड फ डेशन या 
सं थेने मासुळकर कॉलनी मधील मनपा तांञीक शाळेमधील पुवकड ल दोन बंद त शेडची 
मागणी शालेय पोषन आहार बन वणेकामी वयपाक घराचे वापरासाठ  केलेली आहे. सदरची 
जागा मे इ कॉन फुड रिलफ फ डेशन या सं थेस पोषन आहाराचे वयंपाक घरासाठ  मोफत 
दे यास मा यता देणेत येत आहे.  
 अनुकूल - ८१        ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
           ------- 
मा.आरती च धे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० वर मी पुढ ल ामाणे ठराव मांडते. 

                                                          वषय मांक -१० 

दनांक – २८/२/२०१८                वभाग- मा.आयु    

 
          संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . नरिव/ कािव/३६/३९९ / २०१७ 
       द. १६ /११/२०१७. 
  
        महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनमय, १९६६ मंजूर वकास िनयं ण 
िनयमावली पंपर  िचंचवड िनयम . एन – २.२.३ म ये महानगरपािलके या हॉ पटल 
वापराकर ता िमयम न आकारता वाढ व चटई े   िनदशांक अनु ेय करणेबाबत कलम 
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३७(१) व १५४ अ वये िनदेश., िनणय . टपीएस-१८१७/१४२०/ . .१३३/१७/न व-१३, दः-
१८/१०/२०१७ या शासन िनणया वये शासनाने पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस खालील माणे 
िनदेश दले आहेत. 

“ पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास िनयं ण िनयमावलीमधील तरतुद 
. एन २.२.३ नुसार अनु ेय होणारा ०.५० वाढ व चटई े  िनदशांक महानगरपािलके या 

हॉ पटल वापराकर ता कोणताह  िमयम आकारणी न करता अनु ेय राह ल. 
तर  उपरो  तरतूद महानगरपािलकेने मंजूर वकास िनयं ण िनयमावलीम ये अंतभूत 

कर याबाबत महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयमाचे कलम ३७(१) अ वये 
फेरबदलाची कायवाह  पूण क न ताव शासना या मंजूर साठ  सादर करावा. तसेच सदर 
तरतूद िनदेशा या दनांकापासून अंमलात येईल.” 

उपरो  संदिभय शासन िनदेशानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास 
िनयं ण िनयमावलीत उ  अिधिनयमाचे कलम ३७ (१) अ वये फेरबदलाची व हत कायवाह  
कर यास मा. महापािलका सभेची मा यता आव यक आहे. 

सबब संदिभय शासन िनदेशानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास 
िनयं ण िनयमावलीतील िनयम . एन २.२.३ म ये उ  अिधिनयमाचे कलम ३७ अ वये 
फेरबदलाची कायवाह  कर यास, फेरबदलाची सूचना िस द झा यानंतर महानगरपािलकेस ा  
होणा-या हरकत / सूचना अजाबाबत संबंिधतांना सुनावणी देण,े तदअनुषंिगक फेरबदलाची सव 
वैधािनक या पुण क न फेरबदलाचा ताव शासन मंजुर तव सादर करणे यासंबंधीची 
कायवाह  कर यास आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना ािधकृत कर यास मा यता 
देणेत येत आहे.   

मा.शारदा सोनवणे-  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

मा. वलास म डगेर  -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- मौजे च-होली 
येथील स.नं. १७३ व १८२ पै या िमळकतीमधून पुव प म १८ मी. र ता वकास योजनेत आहे. सदरचा 
र ता दश वतांना अ त वात असले या र यास ं द करण ता वत केलेले आहे. तथा प य ात 

जागेवर अ त वात असलेला र ता व वकास योजनेत असलेला र ता याम ये तफावत अस याने 

अ त वात असले या र यासच स.नं. १७३ व स.नं.१८२ तसेच १८४ पै या िमळकतीमधून र ता 
ं द करण करावे लागणार आहे व यासाठ  आव यक महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ 

चे कलम ३७ ची कायवाह  करणे व याकामी मा.आयु सो यांना सव अिधकार दान कर यास 

मा यता देणेत यावी. 

मा.बाबु उफ ेमकुमार नायर-  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

मा.आरती च धे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
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 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक- १५३                                         वषय मांक -१० 

दनांक – २८/२/२०१८        वभाग- मा.आयु    
 

          संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . नर व/ का व/३६/३९९ / २०१७ 
      द. १६ /११/२०१७. 

महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनमय, १९६६ मंजूर वकास िनयं ण 
िनयमावली पंपर  िचंचवड िनयम . एन – २.२.३ म ये महानगरपािलके या हॉ पटल 
वापराकर ता िमयम न आकारता वाढ व चटई े   िनदशांक अनु ेय करणेबाबत कलम 
३७(१) व १५४ अ वये िनदेश.,िनणय . टपीएस-१८१७/१४२०/ . .१३३/१७/न व-१३, दः-
१८/१०/२०१७ या शासन िनणया वये शासनाने पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस खालील माणे 
िनदेश दले आहेत. 

“ पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास िनयं ण िनयमावलीमधील तरतुद 
.एन २.२.३ नुसार अनु ेय होणारा ०.५० वाढ व चटई े  िनदशांक महानगरपािलके या 

हॉ पटल वापराकर ता कोणताह  िमयम आकारणी न करता अनु ेय राह ल. 
तर  उपरो  तरतूद महानगरपािलकेने मंजूर वकास िनयं ण िनयमावलीम ये अंतभूत 

कर याबाबत महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयमाचे कलम ३७(१) अ वये 
फेरबदलाची कायवाह  पूण क न ताव शासना या मंजूर साठ  सादर करावा. तसेच सदर 
तरतूद िनदेशा या दनांकापासून अंमलात येईल.” 

उपरो  संदिभय शासन िनदेशानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास 
िनयं ण िनयमावलीत उ  अिधिनयमाचे कलम ३७ (१) अ वये फेरबदलाची व हत कायवाह  
कर यास मा. महापािलका सभेची मा यता आव यक आहे. 

सबब संदिभय शासन िनदेशानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास िनयं ण 

िनयमावलीतील िनयम . एन २.२.३ म ये उ  अिधिनयमाच े कलम ३७ अ वये फेरबदलाची 
कायवाह  कर यास, फेरबदलाची सूचना िस द झा यानंतर महानगरपािलकेस ा  होणा-या हरकत / 

सूचना अजाबाबत संबंिधतांना सुनावणी देणे, तदअनुषंिगक फेरबदलाची सव वैधािनक या पुण 

क न फेरबदलाचा ताव शासन मंजुर तव सादर करणे यासंबंधीची कायवाह  कर यास आयु , 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना ािधकृत कर यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच  मौजे   

च-होली येथील स.नं. १७३ व १८२ पै या िमळकतीमधून पुव प म १८ मी. र ता वकास योजनेत आहे. 

सदरचा र ता दश वतांना अ त वात असले या र यास ं द करण ता वत केलेले आहे. तथा प 

य ात जागेवर अ त वात असलेला र ता व वकास योजनेत असलेला र ता याम ये तफावत 
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अस याने अ त वात असले या र यासच स.नं. १७३ व स.नं.१८२ तसेच १८४ पै या िमळकतीमधून 

र ता ं द करण करावे लागणार आहे व यासाठ  आव यक महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम 

१९६६ चे कलम ३७ ची कायवाह  करणे व याकामी मा.आयु सो यांना सव अिधकार दान कर यास 

मा यता देणेत येत आहे.  

 अनुकूल - ८१       ितकूल- ० 

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

           ---- 

मा.आरती च धे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.   

                                                        वषय मांक -११ 

दनांक – २८/२/२०१८        वभाग- मा.आयु    
 

            संदभ-  १) मा.महापािलका आयु  यांचे  

                     जा. . वभाअक/३/का व/४०/२०१८ द.८/२/२०१८ 
 

               क  शासना या “ व छ भारत अिभयान” या धत वर रा याम ये “ व छ महारा  
अिभयान (नागर )” राब वणेत येत आहे. 

             सदर अिभयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  शौचालय नाह  
यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  िनधी उपल ध क न शहर हागंदार  मु  करणे (Open 

Defecation Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा ीय जनगणना २०११ नुसार पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका े ातील एकूण ११,६८४ कुटंुबे अिभयानांतगत वैय क शौचालय 
उभारणी कर ता िनधी उपल ध करणे आव यक आहे.  सदर अिभयानाचे अनुषंगाने क  शासन 
व रा य शासन यांचेकडून अनु मे र.  ४,८८,९५,०००/-  व ९,०७,७५,०००/-  असे एकुण र.  
१३,९६,७०,०००/- अनुदान ा  झाले आहे. 

           ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून येक लाभाथ स क  शासनाचे र.  ४०००/- , 

रा य शासनाचे र. . ८००० /- व मनपा ह सा र. . ४०००/-या माणे वैय क घरगुती 
शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येत आहे. 

           व छ महारा  अिभयान ( नागर  ) अंतगत महापािलकेने दनांक ३१/०१/२०१८ अखेर 
केले या कायवाह ची मा हती खालील माणे 
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                                    पञ  अ  

महानगरपािलकेचे नाव 
पंपर  िचंचवड 

   महानगरपािलका 
 

शेरा 
ज हा               पुणे  
वैय क शौचालय बांधकामासाठ  अज केले या 

कुटंुबांची सं या 
१२५९५  

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

११९३९  

मंजूर अजाची एकूण सं या ९४६३  

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैय क घरगुती 
शौचालय 

मनपा बांधकाम- ५८४७ 

एकुण बांधकाम पुण- 
८८१६ 

सी.एस.आर(एनजीओ) 
माफत  बांधकाम  - 

२९६९ 

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या सामुदाियक शौचालय ४६५ सीटस 

म हला–२०३ िसटस 
कामकाज पूण 

पु ष–२६२ िसटस 
कामकाज पूण 

िनगत करणेत आलेला 
प हला ह ा ६५५६ लाभाथ  

GOI+GOM=३९३.३६ 

                  लाख 

   GOI = २०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 

ULB  = १३१.१२ लाख 
ULB  =२०००/- 

ह सा 

 एकुण          ५२४.४८  लाख  

िनगत करणेत आलेला 
दुसरा ह ा ५५६१ लाभाथ  

GOI+GOM=३३३.६६ 

                लाख 

    GOI = २०००/-व  

  GOM=४०००/-
ह सा 

  ULB  =१११.२२ लाख 
   ULB  =२०००/- 

ह सा 

 एकुण      ४४४.८८ लाख  
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             सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर ) 

अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणेत आला. 

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

मा. वलास म डगेर -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसुचना मांडतो- पंपर  िचंचवड 
शहराम ये कायदा व सु यव था कायम ठेव यासाठ  पोिलस दल कायरत आहे. पोिलस 
दलाम ये म हलांचा समावेश ल णीय आहे. परंतु या म हला पोिलसांना पोिलस टेशन व 
चौ यांम ये सावजिनक शौचालयाची सोय नाह . सण सोहळे, जयं या इ याद  सावजिनक 
काय म जे हा असतात ते हा यांना २४-२४ तास कामावर थांबावे लागते यामुळे सावजिनक 
शौचालये नस यामुळे वनवणी क न खाजगी शौचालयाचा वापर करावा लागतो. काह  ठकाणी 
तीह  सोय नस यामुळे या मह लां या  आरो याचा गंभीर  िनमाण होतो. यामुळे येक 
पोलीस टेशन व चौक म ये म हलांसाठ  शौचालय बांध याची गरज आहे. 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत शहरातील महा वदयालय, शाळांम ये मुलींसाठ  
सॅनेटर  नॅपक नचे हेड ंग मिश स व ड पोजल मिश स बस व याची कायवाह  चालू आहे. ह  
अितशय चांगली गो  आहे. परंतु याच बरोबर शहरातील सव पोलीस टेश स व पोलीस 
चौ यांम येह  म हला पोलीसांसाठ  सॅनेटर  नॅपक नचे हेड ंग मिश स व ड पोजल मिश स 
बस व याची अितशय आव यकता आहे. कारण या म हला पोिलसाचे कामाचे तास िन त 
नसतात यामुळे वर ल दो ह  सु वधा नस यामुळे या म हला पोिलसा या आरो यावर गंभीर 
पर णाम होत आहे. 

 एक सामा जक जबाबदार  हणून पंपर  िचंचवड मनपा माफत शहरातील सव पोिलस 
टेशन व चौ यांम ये म हला शौचालय व सॅनेटर  नॅपक नचे हेड ंग मिश स ्  व ड पोजल 

मिश स ्  बस व यास मा यता देणेत येत आहे. 

मा.बाबु उफ ेमकुमार नायर -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा.आरती च धे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
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ठराव मांक- १५४                                         वषय मांक -११ 

दनांक – २८/२/२०१८        वभाग- मा.आयु    
 

            संदभ-  १) मा.महापािलका आयु  यांचे  

                    जा. . वभाअक/३/का व/४०/२०१८ द.८/२/२०१८ 

               क  शासना या “ व छ भारत अिभयान” या धत वर रा याम ये “ व छ महारा  
अिभयान (नागर )” राब वणेत येत आहे. 

             सदर अिभयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  शौचालय नाह  
यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  िनधी उपल ध क न शहर हागंदार  मु  करणे (Open 

Defecation Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा ीय जनगणना २०११ नुसार पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका े ातील एकूण ११,६८४ कुटंुबे अिभयानांतगत वैय क शौचालय 
उभारणी कर ता िनधी उपल ध करणे आव यक आहे.  सदर अिभयानाचे अनुषंगाने क  शासन 
व रा य शासन यांचेकडून अनु मे र.  ४,८८,९५,०००/-  व ९,०७,७५,०००/-  असे एकुण र.  
१३,९६,७०,०००/- अनुदान ा  झाले आहे. 

           ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून येक लाभाथ स क  शासनाचे र.  ४०००/- , 

रा य शासनाचे र. . ८००० /- व मनपा ह सा र. . ४०००/-या माणे वैय क घरगुती 
शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येत आहे. 

           व छ महारा  अिभयान ( नागर  ) अंतगत महापािलकेने दनांक ३१/०१/२०१८ अखेर 
केले या कायवाह ची मा हती खालील माणे 

                                    पञ  अ  

महानगरपािलकेचे नाव 
पंपर  िचंचवड 

   महानगरपािलका 
 

शेरा 
ज हा               पुणे  
वैय क शौचालय बांधकामासाठ  अज केले या 

कुटंुबांची सं या 
१२५९५  

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

११९३९  

मंजूर अजाची एकूण सं या ९४६३  
बांधकाम पूण झाले या वैय क घरगुती मनपा बांधकाम- ५८४७ एकुण बांधकाम पुण- 
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               सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर ) 
अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणेत आला. तसेच पंपर  िचंचवड शहराम ये कायदा व 
सु यव था कायम ठेव यासाठ  पोिलस दल कायरत आहे. पोिलस दलाम ये म हलांचा समावेश 
ल णीय आहे. परंतु या म हला पोिलसांना पोिलस टेशन व चौ यांम ये सावजिनक 
शौचालयाची सोय नाह . सण सोहळे, जयं या इ याद  सावजिनक काय म जे हा असतात 
ते हा यांना २४-२४ तास कामावर थांबावे लागते यामुळे सावजिनक शौचालये नस यामुळे 
वनवणी क न खाजगी शौचालयाचा वापर करावा लागतो. काह  ठकाणी तीह  सोय 
नस यामुळे या मह लां या आरो याचा गंभीर  िनमाण होतो. यामुळे येक पोलीस 
टेशन व चौक म ये म हलांसाठ  शौचालय बांध याची गरज आहे. 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत शहरातील महा वदयालय, शाळांम ये मुलींसाठ  
सॅनेटर  नॅपक नचे हेड ंग मिश स व ड पोजल मिश स बस व याची कायवाह  चालू आहे. ह  

शौचालयांची सं या शौचालय ८८१६ 

सी.एस.आर(एनजीओ) 
माफत  बांधकाम  - 

२९६९ 

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या सामुदाियक शौचालय ४६५ सीटस 

म हला–२०३ िसटस 
कामकाज पूण 

पु ष–२६२ िसटस 
कामकाज पूण 

िनगत करणेत आलेला 
प हला ह ा ६५५६ लाभाथ  

GOI+GOM=३९३.३६ 

                  लाख 

   GOI = २०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 

ULB  = १३१.१२ लाख 
ULB  =२०००/- 

ह सा 

 एकुण          ५२४.४८  लाख  

िनगत करणेत आलेला 
दुसरा ह ा ५५६१ लाभाथ  

GOI+GOM=३३३.६६ 

                लाख 

    GOI = २०००/-व  

  GOM=४०००/-
ह सा 

  ULB  =१११.२२ लाख 
   ULB  =२०००/- 

ह सा 

 एकुण      ४४४.८८ लाख  
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अितशय चांगली गो  आहे. परंतु याच बरोबर शहरातील सव पोलीस टेश स व पोलीस 
चौ यांम येह  म हला पोलीसांसाठ  सॅनेटर  नॅपक नचे हेड ंग मिश स व ड पोजल मिश स 
बस व याची अितशय आव यकता आहे. कारण या म हला पोिलसाचे कामाचे तास िन त 
नसतात यामुळे वर ल दो ह  सु वधा नस यामुळे या म हला पोिलसा या आरो यावर गंभीर 
पर णाम होत आहे. 

 एक सामा जक जबाबदार  हणून पंपर  िचंचवड मनपा माफत शहरातील सव पोिलस 
टेशन व चौ यांम ये म हला शौचालय व सॅनेटर  नॅपक नचे हेड ंग मिश स ्  व ड पोजल 

मिश स ्  बस व यास मा यता देणेत येत आहे. 

      अनुकूल - ८१                 ितकूल – ० 

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

      ------ 

मा.योगीता नागरगोजे-  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 

ठराव मांक- १५५                                         वषय मांक -१२ 

दनांक – २८/२/२०१८        वभाग- मा.नगरसिचव    
वधी सिमती   

 
           अ) द. ०५/०१/२०१८  चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 

                     ब) द. १९/०१/२०१८  चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 

मा.झामाबाई बारणे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१             ितकूल- ० 

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

       ------ 
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मा.योगीता नागरगोजे-  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 

 

ठराव मांक- १५६                                         वषय मांक -१३ 

दनांक – २८/२/२०१८        वभाग- मा.नगरसिचव 
 
 मा.म हला व बालक याण सिमती      

        
               द.१९/१२/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  

मा.झामाबाई बारणे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१            ितकूल- ० 

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

        ------ 

मा.योगीता नागरगोजे-  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 

ठराव मांक- १५७                                         वषय मांक -१४ 

दनांक – २८/२/२०१८        वभाग- मा.नगरसिचव 
       मा.शहर सुधारणा सिमती 

        
        अ) द.२८/११/२०१७, द.३०/११/२०१७, १२/१२/२०१७ व २६/१२/२०१७ चा  

            सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  

        ब) द.१२/१२/२०१७ व २६/१२/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत  

            आहे. 

मा.झामाबाई बारणे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 

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

       ------ 
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मा.योगीता नागरगोजे-  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 

 

ठराव मांक- १५८                                         वषय मांक -१५ 

दनांक – २८/२/२०१८        वभाग- मा.नगरसिचव  

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

                                                  

            अ) द.२२/१२/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.                                                                                                 

           ब) द.१२/०१/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 

मा.झामाबाई बारणे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 

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

       ------ 

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 

                                            वषय मांक -१६ 

दनांक – २८/२/२०१८        वभाग- मा.आयु   

 
               संदभ – १) मा. ेञीय अिधकार  ह ेञीय कायालय यांचेकड ल  

                         जा. .ह /े१०/का व/११/२०१८ द.२/२/२०१८ 

                      २) मा.ह भाग सिमती सभा ठराव मांक ३६  

                         द.१/२/२०१८ 
 

 भाग मांक २० संत तुकाराम नगर, येथील एच.ए.कंपनीतील कामगारांची वसाहत आहे. 

स थतीत एच.ए.कंपनीची आिथक प र थती खराब अस याकारणाने एच.ए.कॉलनी प रसरात 

र ते, पावसाळ  गटर, े नेज लाईन दु त करणे श य होत नाह . यामुळे एच.ए.कॉलनी प रसरात 
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नाग रकांची मोठया माणात गैरसोय होत आहे. तर  लवकरात लवकर एच.ए.कॉलनी प रसरात र ते 

सुधारण,े गटर दु ती,  े नेज लाईन दु त क न देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

मा.आरती च धे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
मा. वलास म डगेर  -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- मा. महापािलका 
सभा ठराव . ९ द. २०/०४/२०१७ आ ण मा. महापािलका ठराव . ३८ द. २०/०६/२०१७ 
अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अनु मे अ, ब, क, ड, इ, फ, ग व ह या भाग 
सिम या व े य कायालयांची िनिमती कर यात आली आहे.  यामधील इतर सव बाबी 
कायम ठेवुन सदर भाग सिम यां या व े य कायालयां या उपरो  अ, ब, क, ड, इ, फ, ग 
व ह या नावा ऐवजी खालील नावाम ये बदल कर यास मा यता दे यात यावी व यापुढ ल 
नवीन नावांचा कायालयीन कामकाजाम ये वापर होणेकामी मा यता देणेत यावी. 

  
अ. . भाग 

सिमतीचे नाव 
भाग सिमतीचे 
ता वत नवीन नाव 

े य कायालयाचे ता वत 
नवीन नाव 

१ अ भाग 
सिमती 

प हाळगड  भाग 
सिमती 

प हाळगड े य कायालय 

२ ब भाग 
सिमती 

पुरंदर भाग सिमती पुरंदर े य कायालय 

३ क भाग 
सिमती 

िसंहगड भाग सिमती िसंहगड े य कायालय 

४ ड भाग 
सिमती 

रायगड भाग सिमती रायगड  े य कायालय 

५ इ भाग 
सिमती 

िशवनेर  भाग सिमती िशवनेर   े य कायालय 

६ फ भाग 
सिमती 

देविगर  भाग सिमती देविगर  े य कायालय 

७ ग भाग 
सिमती 

िसंधुद ुग भाग सिमती िसंधुद ुग े य कायालय 

८ ह भाग 
सिमती 

तापगड भाग 
सिमती 

तापगड े य कायालय 

 
तसेच मा.महापािलका ठराव . ९४ द.१६/१०/२०१७ अ वये मंजुर  दली आहे. तर  

सदर ठरावाम ये खालील माणे दु ती करणेस मा यता देणेत यावी. 
 

अ. . कामाचे नाव 
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१ भाग . ५७ पंपळे गुरव र या या कडेने पे हंग लॉक बस वणे व 

र ता अदयावत प दतीने वकिसत करणे.      
२ भाग . ५७ पंपळे गुरव येथील वनायक नगर, कवडे नगर व इतर 

भागात पे हंग लॉक बस वणे व र ता अदयावत प दतीने वकसीत 
करणे.      

 

मा.बाबू उफ ेमकुमार नायर -   मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, उपसुचना वकारली आहे. 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

ठराव मांक – १५९                                        वषय मांक -१६ 

दनांक – २८/२/२०१८        वभाग- मा.आयु    

 
            संदभ – १) मा. ेञीय अिधकार  ह ेञीय कायालय यांचेकड ल  
                     जा. .ह /े१०/का व/११/२०१८ द.२/२/२०१८ 

                   २) मा.ह भाग सिमती सभा ठराव मांक ३६  

                      द.१/२/२०१८ 
 
        भाग मांक २० संत तुकाराम नगर, येथील एच.ए.कंपनीतील कामगारांची वसाहत 
आहे. स थतीत एच.ए.कंपनीची आिथक प र थती खराब अस याकारणाने एच.ए.कॉलनी 
प रसरात र ते, पावसाळ  गटर, े नेज लाईन दु त करणे श य होत नाह . यामुळे 
एच.ए.कॉलनी प रसरात नाग रकांची मोठया माणात गैरसोय होत आहे. तर  लवकरात लवकर 
एच.ए.कॉलनी प रसरात र ते सुधारणे, गटर दु ती, ेनेज लाईन दु त क न देणेस मा यता 
देणेत येत आहे. तसेच मा. महापािलका सभा ठराव . ९ द. २०/०४/२०१७ आ ण मा. 
महापािलका ठराव . ३८ द. २०/०६/२०१७ अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
अनु मे अ, ब, क, ड, इ, फ, ग व ह या भाग सिम या व े य कायालयांची िनिमती 
कर यात आली आहे.  यामधील इतर सव बाबी कायम ठेवुन सदर भाग सिम यां या व 
े य कायालयां या उपरो  अ, ब, क, ड, इ, फ, ग व ह या नावा ऐवजी खालील नावाम ये 

बदल कर यास मा यता दे यात येत आहे व यापुढ ल नवीन नावांचा कायालयीन 
कामकाजाम ये वापर होणेकामी मा यता देणेत येत आहे. 
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अ. . भाग 
सिमतीचे नाव 

भाग सिमतीचे 
ता वत नवीन नाव 

े य कायालयाचे ता वत 
नवीन नाव 

१ अ भाग 
सिमती 

प हाळगड  भाग 
सिमती 

प हाळगड े य कायालय 

२ ब भाग 
सिमती 

पुरंदर भाग सिमती पुरंदर े य कायालय 

३ क भाग 
सिमती 

िसंहगड भाग सिमती िसंहगड े य कायालय 

४ ड भाग 
सिमती 

रायगड भाग सिमती रायगड  े य कायालय 

५ इ भाग 
सिमती 

िशवनेर  भाग सिमती िशवनेर   े य कायालय 

६ फ भाग 
सिमती 

देविगर  भाग सिमती देविगर  े य कायालय 

७ ग भाग 
सिमती 

िसंधुद ुग भाग सिमती िसंधुद ुग े य कायालय 

८ ह भाग 
सिमती 

तापगड भाग 
सिमती 

तापगड े य कायालय 

 
तसेच मा.महापािलका ठराव . ९४ द.१६/१०/२०१७ अ वये मंजुर  दली आहे. तर  

सदर ठरावाम ये खालील माणे दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 
 

अ. . कामाचे नाव 

१ भाग . ५७ पंपळे गुरव र या या कडेने पे हंग लॉक बस वणे व 
र ता अदयावत प दतीने वकिसत करणे.      

२ भाग . ५७ पंपळे गुरव येथील वनायक नगर, कवडे नगर व इतर 
भागात पे हंग लॉक बस वणे व र ता अदयावत प दतीने वकसीत 
करणे.      

   

      अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 

 

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

            ----- 
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मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 

ठराव मांक – १६०                                        वषय मांक -१७ 

दनांक – २८/२/२०१८        वभाग- मा.आयु    

 
    संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . भू ज/६/का व/२९/१८ 
              द.१२/२/१८ 
 
    थेरगांव स.नं. ९ येथे म.न.पा. व दलीप वगसरकर फ डेशन यां या वतीने संयु  

केट अकादमी क प सन २००७ पासून काया वत आहे. सदर संयु  केट अकादमी 
वकासाचे अिधकार दलीप वगसरकर फ डेशन यांना ३० वष कालावधीसाठ  दे यात आले 
आहेत. शहरातील केटपटूना आंतररा ीय दजाचे िश ण िमळावे या ीने महापािलका व 
दलीप वगसरकर फ डेशन यांचे संयु  व माने केट अकादमी थापन क न मैदान 
वकिसत क न केटपटंूना केट िश ण दे याचे ीने सदरचा क प काया वत आहे. 
   थेरगाव येथील सदर अकॅडेमीमधील पॅ हेिलयन या तळमज याचे पूणपणे कामकाज व 
कं पाउंड वॉलची उंची वाढ व याचे  तसेच    पॅ हेिलयन या     प ह या व दुस-या मज याचे म 
व ओपन टेरेस अ ावत सुखसोयीनी करणेबाबत सदर केट अकादमी या संचालकानी मागणी 
केली आहे. याअनुषंगाने थाप य, व ुत व  अंतगत सजावट ची व या अनुषंिगक इतर कामे 
करणे आव यक आहे.  सदर संयु  क पाचा हेतू व ता वत कामाची आव यकता ल ात 
घेता सदर कामे कर याचे ठरले आहे. 
 सबब सदर स.नं.९ मधील म.न.पा. व दलीप वगसरकर फ डेशन या कायरत संयु  

केट क पांतगत थाप य, व ुत, अंतगत सजावट व याअनुषंिगक इतर वाढ व कामे 
करणेस व यासाठ  येणा-या खचास व यानुसार सोबत जोडले या प ा मधील अट  व 
शत नुसार पुरवणी करारनामा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

मा.आरती च धे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 
 अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 

 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
          ------  
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मा.महापौर -  सवाचे आभार मानुन आजची सभा संपली असे जाह र करतो.    
                                                              
                                   
                                          (िनतीन (आ पा) ताप काळजे) 
                                               महापौर 
                                           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                  पंपर  -४११ ०१८.    
 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय 
मांक-नस/६/का व/१५९/२०१८ 
दनांक - २/५/२०१८       
 

                                                            
                                       नगरसिचव 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                  पंपर  – ४११ ०१८.   

 
त – सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांजकडे पुढ ल यो य या  

      कायवाह साठ  रवाना. 
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(मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .जशुके/पापु/२६/२०१८ द.२०/०१/२०१८ व. .४ ठराव 
मांक १४७ चे लगत)   
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(मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. . भू ज/६/का व/२९/१८ द.१२/२/१८ वषय मांक 
१७ ठराव मांक १६० च ेलगत) 

 
                            िन वदा अट  व शत  

 
१) मनपा तफ थेरगाव स ह नं.९ येथील केट अकादमी या वकासकामाकर ता पुढ ल 
माणे मूलभूत सु वधा पुर व यात येतील याम ये थाप य वषयक कामे / फिनशर / 

अंतगत कामे जसे वाग़त क , ेिसंग म, े ागृह गँलर , टोअर मसह कचन, बाथ म, 
टाँयलेट, पाहु यांसाठ  असणारे व ांतीगृह, संचालकांचे कायालय तसेच व ांतीगृह, िश कांची 
म, खेळाडंूसाठ  असणार े ागृह गँलर , पाहु यांसाठ  याच माणे अतीमह वा या य ंसाठ  

असणार  म, साम या या काळाम ये खेळाडंूना रहा याकर ता असणार  म, पर सर, कँ ट न 
सु वधा, िल ट सु वधा इ., ३००० मीटर (कमाल मयादा) पयतची सीमा िभंत, वेश ार, 
भूिमगत पा याची टाक  इ. बाबींचा समावेश आहे.  

२) केट अकादमीचा तळमजला, प हला मजला, दुसरा मजला व टेरेस या कर ता 
मैदानाचे पेशी फकेशनचे अनुषंगाने मनपातफ थाप य वषयक तसेच अंतगत कामे पूण 
कर यात येतील. कामे पूण झा यानंतर इमारत मनपा तफ केट अकादमीकडे ह तांतर त 
कर यात येईल. 
३) पंपर  िचंचवड व लगत या ज ांमधील त ण खेळाडंूना आंतररा य दजाचे िश ण 
देणे ह  संयु  करारना यामधील मु भूत अट असणार आहे. 
४)  ित ान तफ िनवडक खेळाडंूना स.७ ते स.९ तसेच सं या.४ ते सं या.६ या वेळेम ये 
वनामू य िश ण दे यात येईल. ित ान तफ िनवड झाले या िनवडक खेळाडंूना 
अकादमी या आवाराम ये काह  दुखापत झा यास यांना ित ान तफ सव कार या वै कय 
सु वधा पुर व यात येतील. खेळाडंूची िनवड कर याची संपूण जबाबदार  व अिधकार अकादमीची 
असेल. 
५)  करारना यामधील उ लेख केले या कालावधी म ये केटचे मैदान, संपूण े ागृह 
(पँ हिलयन) इमारत, हरवळ, व छतागृहे, थाप य वषयक सवसाधारण काम,े अंतगत 
यव था, मैदान,कँ ट न,पाहु यांसाठ  तसेच अितमह वा या य ं साठ  असणा-या म, हाऊस 
क पंग, सुर ा यव था यांची देखभाल व दु ती यांची संपूण जबाबदार  ह  ित ानची 
असेल. 
६) थेरगांव स.नं. ९ (काह  भाग) येथील २.५६ हे टर हणजेच २५६०० वे.मीटर 
हणजेच २७५००० वेअर चौ.फुट आ ण अंतगत हॉल हा प ह या पाट ने ३० वषाकर ता 

देखभाल व दु तीकर ता ता यात दलेला आहे. सदरची बाब ह  सब र ज ार हवेली , सब 
ड वजन तालुका हवेली ज हा पुणे व पं.िचं.म.न.पा.ची थािनक मयादा यां या यायक ेत 
असेल यांचे व तृत ववेचन प रिश  अ म ये वणन केलेले आहे.  

७)  इमारती या उभारणीकर ता िमळकती या उभारणीकर ता खच होणार  वज बल व 
वापरणेत येणारे पाणीप ट  यांचे दािय व िलहून घेणार यांचे असेल. याकर ता, िलहून घेणार 
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यांचेतफ कोण याह  कारची मागणी िलहून देणार यांचेकडे करता येणार नाह . तसेच, यानंतर 
येणारे मािसक बील, पाणीप ट  बील व त सम शासक य कर यांचा भरणा करणेचे दािय व 
िलहून घेणार यांचे असेल. 
८)  सदर ठकाणी बांध यात येणार  े ागृह इमारत, ेिसंग म, खेळाडंू या खो या, 
वागत क  प रसर, कॅ ट न यां या वकास आकाराबाबत िलहून घेणार हे कोण याह  कारची 

मागणी करणार नस याचे िलहून देणार व घेणार यांचेम ये झाले या करारानुसार प  
कर यात आलेले आहे.  

९)  िलहून देणार व िलहून घेणार यांचेम ये झाले या करारानुसार, िलहून देणार यांचेकडे 
कॅ ट न भाडेत वावर दे याचे व खाजगी सभासदांना घे याचे अिधकार हे संपुणपणे िलहून देणा-
याकडे असणार आहे. व यासाठ  असणार  आव यक परवानगी िलहून घेणार यांचे तफ दे यात 
येईल.  

१०) िलहून देणार आ ण िलहून घेणार यांचेम ये झाले या करारानुसार, ितसरा मजला हा 
खाजगी सभासद / लब यांना भाडेत वावर देता येणार नाह . याम ये असे मा य करणेत 
आले क , ितसरा मजला हा वशेषतखेळाडू, पंच, तसेच िनवड सिमती सद य यांचेकर ता 
राखीव असेल.  

११)  िलहून देणार यांचेकडून खाजगी सभासद, लब, जमखाना यांना सभासद य व देता 
येणार नाह .  

१२)  फ डेशनतफ (अकादमी) दर वष  त ण व गुणवान खेळाडंूची िनवड या राब वणेत 
येईल. याम ये  जा तीत जा त ५० खेळाडू असतील व यापैक  २५ खेळाडू हे मनपा ह तील 
असतील. या कर ता, आव यक ती िनवड या दरवष  ए ल म ह यात राब वणेत येईल.  

१३) िलहून देणार (अकादमी) यांना सदरची िमळकत कोण याह  व पात कोण याह  
व पा या कजाकर ता गहाण ठेवता येणार नाह .  

१४)  िमळकतीपासून होणा-या न याचा विनयोग हा िमळकती या उ नतीकर ता व िमळकत 
सु थतीत राख याकर ता तसेच तेथे घे यात येणा-या डा वषयक सु वधा बाबींसाठ  करणेत 
यावा.  

१५) येक आिथक वषात िलहून देणार ( केट फ डेशन) यांनी चाटड अकौटंट कडून लेखा 
प र ण क न घेणे आव यक असून याबाबतचा पूतता अहवाल सहा म ह या या कालावधीत 
म.न.पा.स सादर करणे बंधनकारक राह ल. 
  


