
1 
 

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

कायप का मांक – ६२ 
सभावृ ांत 

दनांक – २०.०८.२०१६                      वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे ऑग ट-२०१६ ची मािसक मा.महापािलका सभा 
शिनवार द.२०.०८.२०१६ 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.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब      -     महापौर 
२.  मा.वाघेरे भाकर नामदेव         -    उपमहापौर 
३.  मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 
४.  मा.भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के. बापू 
५.  मा. हे े सुरेश रंगनाथ 
६.  मा.भालेकर अ णा दलीप 
७.  मा.साने द ा य बाबुराव (काका) 
८.  मा.थोरात विनता एकनाथ 
९.  मा.सायकर अजय शंकरराव  
१०.  मा.जाधव साधना रामदास 
११.  मा.जाधव राहुल गुलाब 
१२. मा.आ हाट मंदा उ म 
१३. मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
१४. मा.काळजे िनतीन ताप 
१५. मा. वनया दप (आबा) तापक र 
१६. मा.पा े राम संभाजी 
१७. मा.बाबर शारदा काश 
१८. मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव  
१९. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 
२०. मा.उ हास शे ट  
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२१. मा.पवार संगीता शाम 
२२. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 
२३. मा.खाडे तानाजी व ठल  
२४. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 
२५. मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 
२६. मा.(िचखले) मराठे अ नी अ जत 
२७. मा.भारती फरांदे 
२८. मा.आर.एस.कुमार 
२९. मा.जावेद रमजान शेख 
३०. मा.भालेराव ितभा ाने र 
३१. मा.पांढरकर िनलेश शंकरराव 
३२. मा.राजू िमसाळ 
३३. मा.नंदा वकास ताकवणे 
३४. मा.नेटके सुमन राज  
३५. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 
३६. मा.भ डवे संिगता राज   
३७. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव  
३८. मा.सूयवंशी आशा ाने र 
३९. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 
४०. मा.अॅड.संद प गुलाब िचंचवडे 
४१. मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल  
४२. मा.अपणा िनलेश डोके 
४३. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 
४४. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे  
४५. मा.जय ी वसंत गावडे 
४६. मा.पवार मनीषा काळूराम 
४७. मा. साद शे ट  
४८. मा. ीमती टेकवडे सुजाता अ वनाश  
४९. मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 
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५०. मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 
५१. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 
५२. मा.मासुळकर समीर मोरे र 
५३. मा.वाबळे संजय म हारराव 
५४. मा.म डगेर  वषा वलास 
५५. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 
५६. मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 
५७. मा.सुपे आशा र वं  
५८. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 
५९. मा.मो हनीताई वलास लांडे 
६०. मा.अ जत दामोदर ग हाणे 
६१. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
६२. मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
६३. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर   
६४. मा. दा बाजीराव लांडे 
६५. मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडगे 
६६. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 
६७. मा. व नाथ वठोबा लांडे 
६८. मा.ननवरे जत  बाबा 
६९. मा.सावळे िसमा र वं  
७०. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 
७१. मा.भोसले राहूल हनुमंतराव 
७२. मा.पालांडे सुजाता सुिनल 
७३. मा.बहल योगेश मंगलसेन 
७४. मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 
७५. मा.कदम सदगु  महादेव 
७६. मा.िगता सुशील मंचरकर 
७७. मा.कैलास महादेव कदम 
७८. मा.छाया जग नाथ साबळे 
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७९. मा.पहलानी गु ब  कशनदास  
८०. मा.टाक अ ण मदन  
८१. मा.आसवाणी स वता धनराज 
८२. मा.वाघेरे सुिनता राजेश 
८३. मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    
८४. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 
८५. मा.काळे वमल रमेश 
८६. मा.पाडाळे िनता वलास 
८७. मा. वनोद जयवंत नढे 
८८. मा.तापक र अिनता म छं    
८९. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
९०. मा. वमलताई सुरेश जगताप 
९१. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 
९२. मा.बारणे िनलेश हरामण 
९३. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
९४. मा.बारणे माया संतोष 
९५. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 
९६. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 
९७. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 
९८. मा.कलाटे वाती मयुर 
९९. मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 
१००. मा.च धे आरती सुरेश 
१०१. मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 
१०२. मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 
१०३. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 
१०४. मा.जवळकर वैशाली राहुल 
१०५. मा.जगताप राज  गणपत  
१०६. मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 
१०७. मा.जगताप नवनाथ द  ु



5 
 

१०८. मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  
१०९. मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 
११०. मा.जम सोनाली पोपट 
१११. मा. शांत िशतोळे 
११२. मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी  
११३. मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 
११४. मा.गायकवाड सं या सुरदास 
११५. मा.काटे राज  िभकनशेठ 
११६. मा.शडगे आशा सुखदेव 
११७. मा.मोटे करण बाळासाहेब 
११८. मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 
११९. मा.संजय केशवराव काटे 
१२०. मा.धुमाळ बाबासाहेब िनवृ ी 
१२१. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 
१२२. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम    

  
         यािशवाय मा. दनेश वाघमारे-आयु , मा.तानाजी िशंदे-अित.आयु ,मा.उ हास जगताप 

- नगरसिचव,मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क,मा.च हाण- .शहर अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय-
आरो य वैदयक य अिधकार ,मा.ठाकूर-उपसंचालक नगररचना,मा.लांडे-मु यलेखापाल, मा.गावडे-
सहआयु ,मा.पाट ल,मा.तुपे,मा.दुधेकर,मा.पठाण-सहशहर अिभयंता, मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, 
मा.डोईफोडे,मा.माने,मा.खोसे,मा.दंडवते,मा.कडूसकर,मा.दुरगुडे,मा.इंदलकर,मा.आ ीकर,मा.लोणकर
-सहा.आयु ,मा.पवार-कायदा स लागार,मा.कांबळे-िश णािधकार (मा यिमक),मा.पाट ल- ाचाय, 
औ ोिगक िश ण क , मा.िनकम, मा.सवणे, मा.इंगळे, मा.तांबे, मा.च हाण, मा.लडकत, 
मा. परजादे,मा.बरशे ट ,मा.घोडे,मा.कांबळे,मा.ओंभासे,मा.ग टूवार,मा.शेख,मा.पुजार , 
मा.गायकवाड-कायकार  अिभयंता, मा.बोदडे- शासन अिधकार , मा.मोरे-सह. यव थापक य 
संचालक पीएमपीएमएल,मा.ऐवले-समाज वकास अिधकार  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 सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे.   
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अ) मा.महापािलका सभा मांक- ५९ द.२०/५/२०१६ (द.ु२.०० व २.२०) व  
द.२०/६/२०१६ (द.ु१.००) चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.महापौर यांनी 
कट केले.  

ब)  मा.महापािलका सभा मांक-६० द.२०/६/२०१६ चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे 
मा.महापौर यांनी कट केले.  

         ------ 
ो रे 

 

मा.नगरसिचव– मा.िसमा सावळे व मा.आशा शडगे यांना वचारावयाचे . 
 

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.िसमाताई सावळे यांना एक वनंती आहे क , उशीर 
खूप झाला आहे. पुढ ल सभेम ये ाधा याने वषय घेतला तर बरे होईल.  

 

मा.िसमा सावळे – मी आ ाच मा.महापौर साहेबांना पण वचारले होते. मा.नगरसिचव यांचे 
हणणे आहे क , पुढ ल वेळ  वगळ यात येतील. मा.महापौर यांनी परवानगी दली क  पुढ ल 

वेळ  ो रे घे यात येतील तर वगळ याचा च आला नाह  पा हजे. तो मा.महापौर यांचा 
अिधकार आहे.  

 

मा.नगरसिचव–आदरणीय महापौर मॅडम, स मा.सभागृह, िनयम मांक ९९ माणे 
स मा.सद य सभागृहात उप थत असतील आ ण  वचारला नाह  तर ती ो रे 
वगळ यात येतील. अशी तरतूद आहे.   

 

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, स मा.सद य सभागृहात नसतील तर ो रे 
वगळ यात येतील.  

 

मा.योगेश बहल-आपण मा.महापौर साहेबांना वनंती केली आहे क , पुढ ल अजडावर मा.िसमा 
सावळे यांच े वषय ाधा याने यावेत. 
 

मा.महापौर-स मा.सद या मा.िसमा सावळे यांची ो रे पुढ ल सभेम ये ाधा याने घे यात 
येतील. 
         ------ 
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मा.सुजाता पालांडे-मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 

               वषय मांक-१     
दनांक-२०.८.२०१६          वभाग-मा.आयु   

 
संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .भू ज/६/का व/२७५/२०१६  

                    द.९/८/२०१६ 
             २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .१६९२४ द.९/८/२०१६      

 
पी.एम.पी.एम.एल. अ य ीय तथा यव थापक य संचालक यां याकड ल दनांक 

१५/०७/२०१६ या प ानुसार पी.एम.पी.एम.एल. संचालकांचा ठराव .१८ द.२/०७/२०१६ 
अ वये पी.एम.पी.एम.एल. साठ  एकुण १५५० बसेसे तीन प तीने खालील माणे उपल ध 
कर याचा िनणय घे यात आलेला आहे. यास अनुस न या ित ह  कार या धोरणांस ा  
होणा-या बसेससाठ  आव यक डेपो व अनुषंगीक सु वधा यासाठ  लागणारा िनधी व 
पी.एम.पी.एम.एल. संचयनातील अित र  येणा-या तुट चे आिथक दािय व व व ीय 
सं थां या मा यमातून अथसहा य उपल ध कर यासाठ  म.न.पा.ने महामंडळा या व ीय 
सं थांसाठ  हमी दे याबाबत मा. थायी सिमती माफत मा.महापािलका सभेकडे ताव 
सादर क न होणारा िनणय पी.एम.पी.एम.एल.कडे कळ वणेस वनंती केलेली आहे.  
१) दो ह  म.न.पा. या दायी वानुसार ५०० बसेसची खरेद  करणे.  
२) पी.एम.पी.एम.एल. या मा यमातून फायना स मेकॅिनझम प तीने ५०० बसेसची 

खरेद  करणे.  
३) ए.एस.आर.ट .यु. मा यमातून भाडे त वावर वातानुकूलीत ५५० बसेसची खरेद  करणे.  

वर ल प ा या अनुषंगाने पुणे म.न.पा.ने यां या मा. थायी सिमतीम ये खालील माणे 
मा यता देऊन पुणे म.न.पा. मा.मु य सभेकडे ताव सादर केलेला आहे.  

१) पी.एम.पी.एम.एल. साठ  ७०० बसेस ा बाजारातून अथसहा य उभे क न घे यात 
या यात. 

२) १०० बसेस वतः या/म.न.पा. या िनधीतून या यात. 
३) ७५० बसेस भाडे त वावर घेणेत या यात. 
४) वर लसाठ  आव यक असलेली र कम बस खरेद ची व वध ट पे पार पाड यानंतर 

पी.एम.पी.एम.एल. ला वेळोवेळ  उपल ध क न दे याचे अिधकार मा.महापािलका 
आयु  यांना देणेस मा यता दे यात यावी. 
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५) माकट फायना स माणे करावयाची या पी.एम.पी.एम.एल. माफत राब व यास व 
या माणे व ीय सं थांना येणा-या वषाम ये कजफेड परत कर यास लागणार  व ीय 
हमी दे यास व या व ीय सहा यातून पी.एम.पी.एम.एल. ने ESCROW अकांऊट 
उघडून यामाफत पेमट अदा करणे. 

६) वर ल माणे बसेस उपल ध झा यानंतर आव यक लागणार  संचलन तुट ची 
र कम/न वन बस डेपो उभारणे, न वन टिमनल बांधणे, जुने टिमनल व डेपो 
नुतनीकरण करणे या अनुषंगीक सु वधा उपल ध क न पी.एम.पी.एम.एल. माफत 
सादर होणा-या तावा या आिथक दायी व वकार यास मा यता देणे तसेच या 
ितनह  कार या बसेस उपल ध क न देणेसाठ  महामंडळा या ठरावा माणे गठ त चार 
सद य सिमती बस पेिस फकेशन, परतफेड अदा करावयाचे िनयम व या माणे 
वेळाप क, बे ट माकट फायना स पोजल, स हस ले हल अ ीमट इ. ठर व याचे सव 
अिधकार चार सद य सिमतीस दे यास मा यता देणे.  

पी.एम.पी.एम.एल. अ य  तथा यव थापक य संचालक यांचेकड ल प  तसेच 
गठ त चार सद य सिमतीची दनांक ६/०८/२०१६ ची मा.आयु , पुणे म.न.पा. यां या 
अ य तेखाली झाले या बैठक तील सुचनांचे अवलोकन क न पी.एम.पी.एम.एल. साठ  
१५५० बसेस उपल ध क न देणेकामी खालील माणे ताव मा. थायी सिमती माफत 
मा.महापािलका सभे या मा यतेकामी सादर कर यात आलेला आहे. 

१) पी.एम.पी.एम.एल.साठ  ७०० बसेसकामी बाजारातून व य सं थांकडून अथसहा य 
उपल ध क न खरेद  करणे व ह  सव या पी.एम.पी.एम.एल. माफत राब वणे.  

२) १०० बसेस खरेद कामी महापािलके या दायी वानुसार सन २०१६-१७ साठ या 
अंदाजप क य तरतुद ंतून पी.एम.पी.एम.एल. साठ  िनधी या लेखािशषातून िनधी 
उपल ध क न दे यास, 

३) ७५० बसेस भाडे त वावर घे यास, 
४) व य सं थांकडून अथसहा य उभे क न व य सं थांस  पी.एम.पी.एम.एल. कडून 

येणा-या वषाम ये कज परतफेड कर यास लागणार  व ीय हमी दे यास व या व ीय 
सहा यातून पी.एम.पी.एम.एल. ने आव यक ESCROW अकांऊट उघडून यामाफत 
पेमट अदा करणे. 

५) वर ल माणे बसेस उपल ध झा यावर पी.एम.पी.एम.एल.ला आव यक संचलन तुट ची 
र कम/आव यकता असले या ठकाणी न वन बस डेपो उभारण,े न वन टिमनल 
बांधणे, जुने डेपो/टिमनल नुतनीकरण करणे व अ य अनुषंिगक सु वधा 
पी.एम.पी.एम.एल. यां या तावातून उपल ध क न दे याचे आिथक दायी व 
वकारणे. 
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६) उपरो  तीनह  कारे बसेस उपल ध क न देणेकामी पी.एम.पी.एम.एल. कड ल चार 
सद य सिमतीस बस पेिस फकेशन, परतफेड अदा करावयाचे िनयम, याचे वेळाप क, 
बे ट माकट फायना स पोजल, स हस ले हल अ ीमट ठर व याच ेअिधकार दे यास 

७) उपरो  माणे बसेस उपल ध क न दे यासाठ  खरेद या व वध ट यांवर 
पी.एम.पी.एम.एल. ला आव यक िनधी वेळोवेळ  उपल ध क न दे याचा अिधकार 
मा.महापािलका आयु , पं.िच.ं यांना दे यास मा यता देणेत येत आहे. 

 
मा.वैशाली काळभोर - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
 
मा.महापौर – या वषयाची मा हती ावी.  

 
मा.मोरे (सह यव थापक य संचालक, पीएमपीएमएल)– स मा.महापौर महोदया, सव 
स मा.सभागृह, प रवहन महामंडळा या मालक या १४०२ बसेस आहेत. यात २०० बसेस 
पीपीपी त वावर चाल व या जातात. ६५३ बसेस भा याने घेतले या बसेस आहेत. एकूण 
२०५५ बसेसचा ताफा आप या ता यात आहे. यात वषभरात सवसाधारणपणे ३२४ बसेस ॅ प 
करा या लागणार आहेत. हणजे यांचे आयुमान एकतर १२ वष झालेलं असेल. कंवा 
१,४०,००० क.मी. चालव या असतील अशा बसेस कॅप करायची आपली पॉिलसी आहे. 
यानुसार या १२ म ह यांत ३२४ बसेस ॅ प होणार आहेत. ह  वजाबाक  केलीतर आप याकडे 

१७३१ बसेस राहतात. आयट ड पी नावाची सं था आहे. यां या नॉमस ्  नुसार एक लाख 
लोकसं येला ५१ बसेस पा हजेत. पीएमसी व पीसीएमसीचा ए रया व आजूबाजूचा प रसर आहे, 
यासाठ  एकूण ६५ लाख लोकसं या जर धरलीतर आप याकडे ३३१५ बसेस अस या 

पा हजेत. ३३१५ मधून हा १७३१ आकडा काढलातर आप याकडे साधारणपणे १५८४ बसेस 
पा हजेत. ह  बाब वचारात घेऊन पीएमपीएल या स माननीय बोडाने बीओड ने द.२ जुलै 
२०१६ ला ठराव केला होता. या १५५० बसेस तीन कारे घेता येतील कंवा या यात. यांनी 
प हला माग दला आहे. ५०० बसेस मालक  त वावर या यात. ३०० बसेस पीएमसी 
फायना स करेल. २०० बसेस पीसीएमसी फायना स करेल. प ह या ५५० बसेस एसआरटू 
कडून भा याने या यात. आ ण दुस-या ५०० बसेस माकटमधून लोन घेऊन या यात. 
अशा कारे ५५० बसेस घे याबाबतचा हा ठराव मा.बोडाने के यानंतर आप याकडे वनंती 
कर यात आली. पीएमसी व पीसीएमसी दो ह कड ल आयु ांना वनंती कर यात आली. आजची 
जी पो झशन आहे. पुणे महापािलकेत परवा १० तारखेला जो वषय मंजूर झाला होता, 
यानुसार तो पीएमसीचा िनणय होता. आप या मा हतीसाठ  सांगतो क , ५०० ऐवजी 

सु वातीला १०० बसेस खरेद  करा यात. यातील ६० बसेस पीएमसी करेल व ४० बसेस 
पीसीएमसी खरेद  करेल. या ५५० एसीबसेस एसआरट  हणजे असोिसएशन ऑफ रोड 
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ा सपोट यां याकडून भा याने या यात. ह  क शासन अंगीकृत सं था आहे. आपण यांना 

सांगणार आ ण ते आप यावतीने टडर क न ह  एज सी आप याला देणार. आपण यांना ित 
कलोमीटर माणे पैसे देणार आहोत. ५५० बसेस भा याने याय या व ९०० बसेस याक रता 
बँकैकडून लोन घेऊन खरेद  करा यात. बँक असेल,फायना शयल इ ट युट असेल 
यां याकडून ९०० बसेस या यात. स मा.पुणे महानगरपािलकेने ठराव पा रत केला आहे. हा 

स मा.सभागृहाचा अिधकार आहे. मा हतीसाठ  हे सांिगतले आहे. स मा.सभागृहाने िनणय 
यावा.  

 
मा.द ा साने–मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, आज खरेतर उशीर 
झाला आहे. या वषयावर सग यांना खूप काह  बोलायचे आहे. पीएमपीएल आप याला 
सवतीची वागणूक देते आहे. याव न बराच वेळ जाणार आहे. हणून आप याला वनंती आहे 
क , हा वषय तहकूब करा व पुढ ल सभेला हा वषय यावा.  

 स मा.महापौर, स मा.आयु  व स मा.सभागृह, पीएमपीएमएल या मा यमातून अनेक 
वेळा या- या वेळ  यांनी मागणी केली आहे, या- या वेळ  अनेक वेळा वषय मंजूर केला 
आहे. मोरे साहेब, आपण प ह यांदाच सभागृहात आला आहात. याआधीह  दोन दोन/तीन तीन 
तास पीएमपीएमएल या वषयावर चचा झाली आहे. मा.आयु  साहेब, मी आप याला वनंती 
करतो क , मा.महापौर साहेब व थायी सिमती सभापती हे दोनच आमचे मबर 
पीएमपीएमएल या किमट वर आहेत. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची जी पूव ची पीसीएमट  
होती, ते व पीएमट तले हे कामगार एक  आले. यांची कमकहाणी खूप विच  आहे. 
पीएमपीएमएल आम या कामगारांना सवतीची वागणूक देते आहे. या- या वेळ  आप या 
महापािलकेने कंवा आप या कामगारांनी युट  चज क न ा हणून मागणी केली. तुम या 
लाड या कामगारांनी युट  चज क न ा हणून मागणी केलीतर यांना युट  चज क न 
दली जाते. आम या कामगारांना युट  चज क न दली जात नाह . इथपयत अिधकार  यांना 
हॅरॅसमट करत आहेत. यांना रजा कधी मंजूर होत नाह त. यांना ट कधी यां या 
मना माणे दले जात नाह त. महापािलके या कामगारां माणे यांना कधीह  वागणूक दली 
जात नाह . एवढे सगळे असताना आपण यांना येक वेळ , अनेक वेळा यांनी पैसे मािगतले 
या माणे यांना पैसे देत रा हलो आहोत. यांनी परत नवीन बस खरेद चा ताव मांडला 

आहे. मी जा हरपणे सांगतो क , ितथेपण सवतीची वागणूक का दली जाते. आजह  पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेत नवीन कती बस आहेत आ ण जु या बसेस कती आहेत, याचा पूव  
सव केला आहे. जवळपास ७० ट के बसेस टवर बंद पडले या आहेत. ७० ट के बसेस जु या 
दले या आहेत. हे सगळे असताना परत यांना पैसे ा. परत यांचे दुकान थाटा. यासाठ  हा 
वषय. या- या कामगारांच े हाल होत आहेत. नगरसेवकांनी अनेक वेळा यां या यथा 
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मांडायचा य  केला आहे. मग कोणी यां या वॉडातला असेल, कोणी यां याशी संबंिधत 
असेल. पूव  अिधकार  अ कर साहेब होते, गवळ  साहेब होते. या लोकांना सु ा अनेक वेळा 
यां याकडे सु ा पाठवले आहे. अनेक वेळा सांिगतले आहे, याचा घरगुती ॉ लेम आहे, 
याला कुठलातर  एखादा घराजवळचा ट ा. यां या ट या वेळादेखील अशा आहेत क , 
याला िनगड ला जॉईन हायचे असलेतर  याने प हले पु या या ऑ फसला यायच.े याने जर 

िनगड  इथूनच कामाला सु वात केलीतर तु हाला काय अडचण आहे. भोसर  इथून कामाला 
सु वात केलीतर तु हाला काय अडचण आहे. िनयम/अट  इत या अवघड के या आहेत क , 
काह  लोक घर  थांबले आहेत. यांची कामावर जायची पण मनः थती नाह . पीएमपीएमएलचे 
व र  अिधकार  आम या पूव पीसीएमट या कामगारांची पळवणूक करायचा य  करत 
आहेत. हा माझा शंभर ट के पुरा यास हत आरोप आहे. यापूव  ४/५ जणांची बदली केली. 
भोसर  डेपोव न िश ट ंग करायला ते िनगड  डेपोला येतात. यांचा घरगुती ॉ लेम होता. 
याला जॉईन करा हणून सांिगतले होते. तो कंड टर आहे. याला केले नाह . आमचे लोक 

कुठेतर  डपसरला पहाटे साडेतीन/चारला जातात. जर आम या लोकांना हा िनयम लावत 
असालतर पु यात या कामगारांना आम याकडे युट  ा. पु यात राहणारे कती कामगार इथे 
काम करतात याची याद  ावी. आमचे कती लोक काम करतात याची तु ह  याद  ावी. 
का सवतीची वागणूक देताय. िनयमा माणे जे-जे ठरले आहे. आ ह  आजपयत का दले आहे 
कारण आमचे कामगार आहेत हणून दले आहे. आ या सभागृहाने वरोध केला आहे. क  
आ ह  तु हाला ायची काह  गरज न हती. माझी आप याला आ हाची वनंती आहे. पंपर  
िचंचवडचे कती कामगार आहेत, आम या टवर कती बसेस आहेत. खरेद  केले या बसेसपैक  
कती बसेस आम या टवर चालू आहेत. कती जु या बसेस चालू आहेत. िचखली-थरमॅ स 
चौक हा सग यात जा त पैसे िमळवून देणारा ट आहे. तुम या रेकॉडवर आहे. िचखली 
चौकात अनेक वेळा जु या बसेस बंद पडतात. हे अनेक वेळा सांिगतले आहे. अनेकवेळा मागणी 
केली आहे. ितथ े कोण याह  नगरसेवकाचे ऐकत नाह त ना चेअरमन यांचे ऐकतात. ना 
मा.महापौर यांचे ऐकत नाह त. ितथे मनमानी कारभार करायचा असेलतर आ ह  तु हाला पैसे 
का ायच.े आ हाला सेपरेट क न ा हणून आ ह  मागणी केली होती. आमची जुनी 
पीसीएमट  होती ती आ हाला आमची ा. आम या वा यापे ा जा त पैसे ायचे काम आ ह  
करतोय. हणून माझी आप याला वनंती आहे क , माझे दोन  आहेत. पंपर  
िचंचवडमधील कती कामगार पु यातील टवर आहेत व पंपर  िचंचवडमधील टवर पु यातले 
कती कामगार आहेत. या बसेस आम या भागात येतात, यात जु या बसेस कती आहेत. 
आमची पूव  ऍ ीमट काय होती. पीसीएमट  व पीएमट  याची खरेतर आकडेवार  ावी.  
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मा.सुरेश हे -ेमा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,पीएमपीएमएलचे एकूण 
उ प न कती आहे, याचे आकडे सांगा. पंपर  िचंचवडची सं या कती आहे.  

 
मा.आ कर (सहा.आयु )-एकूण संचालक दहा आहेत. यापैक  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  
साहेब व मा. थायी सिमती अ य  आहेत.  

 
मा.सुरेश हे -ेमा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,आपण ४० ट के वाटा 
देतोय. अजून एक सद य घेतला पा हजे. मग तो उपमहापौर असेल कंवा अ य कोणी सद य 
असेल. पंपर  िचंचवडला याय िमळत नाह . पगाराला पण ४० ट के वाटा देतोय. आमचे पूव 
पीसीएमट तील कती कमचार  पीएमपीएमएलम ये आहेत. ४० ट के वा या माणे तेव या 
माणात कमचार  आहेत का.  

 
मा.संजय काटे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, आ ा मा.सुरेश हे े 
साहेबांनी या सूचना के या आहेत, याला माझे अनुमोदन देतो. आपण याची द ता याल 
अशी अपे ा बाळगतो. आप याकडे २०५५ गा या आहेत. यांची वभागणी कशी केली आहे. 
पु याला कती आ ण पंपर  िचंचवडला कती केली. आ ा आपण नॉमस ्  सांिगतले क, १ लाख 
लोकसं येला ५१ गा या. या माणे पंपर  िचंचवडचा वचार केलातर २०५५ गा यांची 
वभागणी क न ७०० गा या पीसीएमसी ह त चाल या पा हजेत आ ण पुणे शहरा या ह तून 
१४०० गा या चाल या पा हजेत. दो ह कड ल लोकसं येचा वचार केलातर ३३१५ गा या 
पाह जेत असे तु ह  हणताय. २०५५ ह  बसगा यांची सं या अपूर च आहे. २०५५ पैक  ७०० 
गा या तु ह  आ हाला द या आहेत. पण या ७०० गा या आम याकडे चालतात का. याची 
आधी मा हती हवी आहे. पु याकडे १४०० व आम याकडे ७०० हे माण असेलतर या माणे 
आम याकडे ७०० गा या चालत नसतील तर का चालत नाह त, काय अडचण आहे याची सु ा 
आ हाला मा हती ावी.  
 

मा.कैलासभाऊ थोपटे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, आज इथे 
पीएमपीएमएलचा वषय आला होता. मी पीएमपीएमएलला अनेकवेळा प  दले आहे. काह  
गा या काळेवाड ,रहाटणी भागातून जात असताना या गा या खूप फ न जातात. िनगड तून 
िनघालेली गाड  रहाटणी चौकातून पुढे साई चौकात, साई चौकातून पुढे औंध गावातून जायला 
पा हजे. ती तशी न जाता पंपळे सौदागर माग पंपळे गुरव, सांगवीतून फ न औंधम ये जाते. 
पंपळे गुरव मधून पुणे टेशनला गाड  जाणार असेलतर एवढ  फ न का जाते. यामुळे 
अनेक व ाथ , कामगारांचा अधा तास वेळ वाया जातो आहे. मारे साहेब, यात ल  ावे. 
काळेवाड व न पुणे टेशनला जाणा-या गा या आहेत. िनगड व न पुणे टेशनला जाणा-या 
गा या आहेत. या गा या रहाटणी चौकातून जाऊन साई चौकातूनच औंधला गे या पा हजेत. 
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अनेक वेळा प  देऊनसु ा अिधकार  दूल  कर त आहेत. बीआरट  बस टॉपला नावे दली 
आहेत. काह  नावे चुक ची दली आहेत. आप याला सहा म ह यांपूव  प  दले होते. या 
वषयावर अनेक वेळा चचा होते. परंतू यावर िनणय होत नाह . आज िशवार हॉटेल, साई 
चौकात जो बस टॉप आहे, तो बस टॉप रहाटणी गावा या ह त आहे. ितथे साई चौक, पंपळे 
सौदागर असे नाव दले आहे. हा बस टॉप पंपळे सौदागरम ये नसून रहाटणी गावात आहे. 
या यावर काह ह  िनणय झालेला नाह . या बस टॉपचे साई चौक, रहाटणी असे नाव ावे 

अशी मी सभागृहाला, मोरे साहेबांना वनंती करतो. ध यवाद.  

 
मा.शारदा बाबर-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, आज पीएमपीएमएलचा 
वषय वषयप केवर आला आहे. यांना कतीवेळा वचारल.े प  पाठवले आहे. पेशल बस 
देत नाह त. पण िनगड  रोडव न बस येऊ ा. कंवा शाहूनगरव न असू ात. आम या वॉडात 
बस जाऊ ा. मी यांना येक वेळ  प  देते आहे. ते येक वेळ  र पॉ स नाह  हणून 
प ाचे उ र देत आहेत. यांनी र पॉ स कधी पा हला, ४/५ वषापूव . आजची लोकसं या, 
यावेळची लोकसं या याचा वचार करा. माझा वॉड झोपडप ट चा वॉड आहे. आपण सेवा 

कुणासाठ  करतो. ीमंत सगळे गा यांमधून फरतात. आपण वारंवार मागणी क न सु ा ते 
सांगतात क  ितथे बसला र पॉ स नाह  हणून. तर सु ा मी ितथे आधीच बस टॉप बसवून 
घेतला आहे हणजे ितथे कधीतर  बस येईल. सग या बस टॉपवर नगरसेवकांचे फोटो आहेत. 
आ ह  फोटो लावलेले नाह त. पण बस चालू झाली नाह तर या बस टॉपवर मी मा.महापौर 
मॅडम व आयु  साहेबांचा फोटो लावेल. बीनाबसचा बसथांबा. मा या वॉडम ये यशवंतराव 
च हाण णालयात जाणारे नागर क भरपूर आहेत. तर  मी मनापासून सांगतेय क , 
पीएमपीएमएल पंपर  िचंचवडला व ासात घेतेय का. पैसे यायला इकडे येतात. काम 
करताना मा  वचारत नाह त. कोण याह  टने या. पण आम याकडे बस चालू झाली 
पा हजे. व ानगर,रामनगर भागातून बस गे या पा हजेत.  
 

मा.सुिनता वाघेरे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, मी गेले तीन वषापूव  
पंपर  वाघेरे ते डे कन ह  बस चालू करावी असे प  वारंवरा दले आहे. मी गे या म ह यात 
वतः ५० म हलांना घेऊन पीएमपीएमएल या कायालयात घेऊन गेले होते. या मुली 

कॉलेजला जातात. मी मुलींचे आयडट ट  काड घेऊन ी.वाघमारे यांना भेटले होते. यांनी उ र 
दले, ताई,आ हाला खूप काम आहे. पु याचे आयु  आ हाला खूप काम सांगतात. वेळ नाह . 
नंतर कधीतर  बघू. पु याचे चेअरमन घोडके ितथे होते, यांनी सु ा यांना सांिगतले, या ताई 
खूप लाबूंन आ या आहेत. तु ह  यांची दखल  या. आ हाला हौस आहे हणून आ ह  ितथे 
जात नाह . जर एव या म हला रोज अपडाऊन करत असतील तर तु ह  यां यासाठ  एक बस 
का चालू करत नाह त. ते सरळ उ र देतात क , भरणा नाह  आहे. तु ह  बस चालू करत 
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नसालतर भरणा कसा होईल. पुणे-मंुबई रोडवर ये यासाठ  र शावाले साठ पये घेतात. हे 
साठ पये कोण देणार आहे, पीएमपीएमएल देणार आहे का. मा.महापौर, तु ह  आम या 
वतीने पीएमपीएमएल या िमट ंगला नेहमी जाता, ते हा आमच ेहे  ितथे मांडा. मी चेअरमन 
मा.ड बू आसवानी यां या सु ा कानावर ह  गो  घेतली आहे. तर  तु ह  पंपर  वाघेरे ते 
डे कन अशी बस चालू करावी, एवढ च माझी वनंती आहे.  
 

मा.माया बारणे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, याअगोदर पीएमपी-
एमएलचे अनेक वषय या सभागृहात आले. यावर अनेक स माननीय सद यांनी अनेक वेळा 
टकाह  केली, यात या ुट  दाखवून द या. काह  वेळा सूचनाह  के या. यात ाधा याने 
पीएमपीएमएलमधील कमचार  असतील, यां या पदो नतीचा वषय असेल, नवीन बसखरेद चा 
वषय असेल, नवीन बस टचा वषय असेल. पूव  या सभागृहात या वषयांवर अनेक वेळा चचा 
झाली आहे. मी याचा ऊहापोह पु हा करणार नाह . मला सभागृहाचा वेळ वाया घालवायचा 
नाह . पीएमपीएमएलचे जे अिधकार  इथे आले आहेत. मला यां याकडून काह  ांची उ रे 
हवी आहेत. याचा खुलासा संबंिधत अिधका-यांनी इथे करावा. अिधका-यांनी आप याला 
आ ाच सांिगतले आहे क , पीएमपीएमएलम ये कती बसेस आहेत. यातील कती बसेस 
नादु त आहेत, टवर कती आहेत. भाडेत वावर बसेस घेताना या िन वदा काढून घेतो का 
थेट प तीने घेतो. भाडेत वावर घेतले या बसचा माग कोणकोणता आहे. पीएमपीएमएलला 
यातून दरमहा मािसक उ प न कती िमळते. तसेच भाडेत वावर या बसेस घेत या आहेत, 
यांना कती कलोमीटर दराने पीएमपीएमएल पैसे अदा करते. भाडेत वावर घेतले या बसेस 

कोण या एज सीमाफत घेत या, यांची नावे आ ण यांना आ ापयत कती र कम अदा केली 
आहे याचा खुलासा हवा आहे. नवीन बस खरेद  करणार अशी मागणी पंपर  िचंचवडमधील 
नागर कांनी केली का पुणे महापािलकेतील नागर कांनी केली आहे. या नवीन बसेस खरेद  
के या आहेत या कोणासाठ  के या आहेत. नवीन बसेस चालू करा. पु यात या ह तील माग 
व पंपर  िचंचवड ह तील माग इथे लअर क न ायचे आहेत. तु ह  बाजारातून ७०० बसेस 
घेणार आहात, ते अथसहा य उभे क न घेणार आहात. हे अथसहा य आपण कोणाकडून घेणार 
आहात. िन वदा काढून घेणार का आपण थेट प तीने घेणार आहात. महामंडळा या ठरावानुसार 
सिमतीवर एकूण १० सद य आहेत. यातील तीन सद य पंपर  िचंचवड महापािलकेतील 
आहेत. मग उवर त ६ सद य कोण आहेत. मा या मा हतीनुसार, पीएमपीएमएलमधील काह  
स माननीय सद य सु ा यात आहेत याचाह  खुलासा करावा. पीएमपीएमएलचे अंतगत 
लेखाप र ण होते का. कारण अंतगत लेखाप र णाचा वषय दरवष  सभागृहात होतो. परंतू 
याचा खुलासा दला जात नाह . होत असेलतर सद यांना का दाखवला जात नाह . मा.महापौर 

साहेब, मा या ांची उ रे ावीत. ध यवाद.   
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मा.सुलभाताई ऊबाळे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,पीएमपीएमएलचा 
वषय िनघाला क  सगळे नगरसेवक पोटितडक ने वषय मांडत असतात. मी एका वेग या 
वषयाकडे आपले ल  वेधू इ छते. मा.महापौर साहेब, आपली पीसीएमट  १९७४ साली थापन 
झाली होती यावेळ  आपले तीन डेपो होते. शंभर बसेससाठ  एक डेपो असावा असे सीआरट चे 
नॉमस ्  आहेत. आज लोकसं या एवढ  वाढली आहे तर सु ा आम याकडे िनगड , भोसर  व संत 
तुकारामनगर हे तीनच डेपो आहेत. जे हा जेएनएनयूआरएममधून नवीन बस घेत या हो या, 
ते हा आ ह  २५ ट के र कम दली होती. पण दूदवाने साहेब,सग या जु या बसेस पंपर  
िचंचवडकडे पाठव या गे या आहेत. पुणेकर खूप हुशार आहेत. आ ह  सारखे हणतो, 
आ हाला दु यम वागणूक िमळते, सवती या मुलाची वागणूक दली जाते असे सारखे का 
बोलले जाते आहे. कारण तु ह  सांगायचे आ ण आ ह  पैसे ायचे असेच आजवर केले आहे. 
तुटले या, मुटले या, र यात बंद पडले या बसेस आ हाला द या जातात. हणून मा.मोरे 
साहेब, तु ह  आ हाला तातड ने अजून २ डेप ची परवानगी दली पा हजे. एलबीट  चालू 
झा यामुळे फुगेवाड चा जुना जकात नाका आ ापण बंद अव थेत आहे. ितथे ५० बससाठ  डेपो 
तयार करायचे हटलेतर  शू य पैसे खच क न ितथे डेपो सु  करता येईल. डेपो चालू 
कर यामागे दोन कारणे आहेत. एक हणजे आप या कमचा-यांना डेपो मॅनेजर असेल कंवा 
अ य काह  असेल, मोशन िमळू शकेल. आमचा यात दुहेर  वाथ आहे क, जर डेप ची 
सं या वाढलीतर या शंभर बसेस नवीन खरेद  करतोय, या शंभर या शंभर बसेस पु याला न 
जाता आम याच डेपोत थांबतील. कारण आम या थायी सिमतीतून वषय मंजूर होतो. 
आम या वतः या पैशांनी आ ह  तु हाला १०० बसेस देतोय. या शंभरह  बसेस पंपर  िचंचवड 
ए रयातच फरतील. पु याला जातील पण रा ी मु कामाला आम या डेपोत येतील. सकाळ  
पु यात जातील. तु ह  तपासणी करा. काय हरकत आहे. डेपोसाठ  शहरात कती आर णे 
आहेत, याची मा हती नगररचना वभागाकडून या. आप याला कमीतकमी अजून दोन डेप ची 
आव यकता आहे. आज चारशे, पाऊण चारशे बसेस आप या शहरात आहेत. ७०० अ जबात 
नाह त. आम याकडे बसेसचा पुरवठा कमी आहे. नवीन बसेस इथेच रा ह या पा हजेत. आमचे 
कमचार  इथेच नोकर ला असतील. ते पंचींग करायला साडेतीन चारला पु यात जाणार नाह त. 
आम या अिधका-यांना तु ह  मोश स दली पा हजेत. दोन डेपो कर यासाठ  तुम या काय 
अडचणी आहेत कंवा फुगेवाड चा पॉट तु हाला मा हती आहे. ितथे ५० बसचा इमज सी डेपो, 
तो वषय झा यािशवाय तु ह  १०० बस खरेद ची मागणी क  नका. या यामुळे दुहेर  फायदा 
होणार आहे. कमचा-यांचे मोशन होणार आहे. आम या नागर कांना नवीन व चांग या बससे 
िमळतील. अड चशे अन क  ए लॉई भरले होत,े ते तसे या तसे महापािलकेकडे हँ डओ हर 
केले होते. यां या पगारापोट  महापािलका पीएमपीएमएलला प नास लाख वेगळे देते आहे. 
हणजे आमचे हे अड चशे कमचार  आम या पगारावर तु ह  वापरताय. मग तो कोण याह  
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वभागासाठ  असो, पा यासाठ , लाईटसाठ  असो, कुठेह  असो. आ ह  हे पैसे तु हाला देतोय. 
हणजे तु हाला आम याकडून ए स ा सु वधा िमळते आहे. पण आ हाला तुम याकडून 

ए ा तर सोडाच पण आव यक ती सु वधा सु ा िमळत नाह .  

अजून एक सूचना आहे, पु याम ये पुणे दशन अशी बस सु  केली आहे. तशीच 
आप याकडेह  पूण पारदशक लास असलेली अशी पंपर  िचंचवड दशन अशी बस सु  करा. 
या शंभर बसमधूनच तशा कार या बसेस के या पाह जेत. वमानाने येणा-या जाणा-यांची 
सं या वाढली आहे. हणून लोहगावपासून आय.ड  पाक हंजवड पयत बससेवा सु  केली आहे. 
ते डायरे ट ितथून येतात, वमानाने जातात. ितथे टॅ सीची अ हेले बिलट  नसते कंवा जा त 
भाडे ावे लागते. पंपर  िचंचवड दशनम ये दूगा टेकड  आहे, मोरया गोसावी मंद र आहे, 
केजूदेवी बंधारा उ ान आहे. तशा तीन/चार बसेस या खरेद मधून के या, जसे शहराचे भूषण 
हणून करता आलेतर ते आप यासाठ  चांगलेच आहे. पु याने करायचे आ ण नंतर आपण ते 

फॉलो करायच.े यापे ा आपण शहरासाठ  वैिश यपूण असे काह  का करायचे नाह  जे यांनी 
फॉलो केले पा हजे. मा.महापौर साहेब, मा.मोरे साहेबांनी हे प  करावे क , आणखी दोन डेपो 
चालू कर यासाठ  काय अडचणी आहेत का. जकात ना या या जागा आम या आहेत. आम या 
शंभर बस ितथेच थांबतील, ितकडे जाणार नाह त, इथेच थांबणार. अशा कारची सूचना देते. 
सभागृहातील कोणाचा याला वरोध असणार नाह . या बस नागर कांना वापरायला िमळतील, 
ध यवाद. 
 

मा.राज  जगताप-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,मला एवढेच सांगायचे 
आहे क , मागील म ह यात एमएसईबी व व ुत वभागाची िमट ंग तुपे साहेबांनी लावली होती. 
या िमट ंगला उप थत ४० नगरसेवक, नगरसे वकांनी आप या सम या मांड या हो या. या 

म ह यात सव सद य व पीएमपीएमएलचे अिधकार  यां याबरोबर िमट ंग ठेवावी. सम या 
मांड यासाठ  अशी िमट ंग यायची आव यकता आहे. पीसीएमट या भरपूर सम या आहेत. 
बस चालत नाह त. बरेचसे ट बंद पडलेले आहेत. ऑटो ल टर असेल कंवा महापािलकेत 
असेल एकदा अशी िमट ंग यायची गरज आहे अशी सूचना देतोय.   
 

मा.राज  काटे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, ख-या अथाने      
कमचा-यां या अडचणी असतील, बस वषयक अडचणी असतील, या बेिसक अडचणी वाढ या 
आहेत.  मोरे साहेब, अ ेकर साहेब, तु हाला िन तपणे आठवत असेल ीकर परदेशी साहेब 
असताना यां या कायकाळात यांनी भाडेत वावर ल बस कमी के या हो या. आ ण आप या 
बसेस जा तीत जा त चालवून यांनी पीएमपीएमएल न यात आणली होती. पीएमपीएमएल 
फाय ात कशी येईल याकडे यांनी ल  दले होते. तुम याकडे यव थापन होते, यात यांनी 
बदल घडवून आणला. यांनी ख-या अथाने चांग या कार या सु वधा उपल ध क न द या 
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हो या. परंतू ते गे यानंतर पूवकाळच पु हा आलेला जाणवतो. सवात मह वाचे हणजे 
पकअप अवसम ये तुम या बस कधी पोहोचत नाह त. इथे सांगावेसे वाटते क , 
मा.महापौरां या वॉडमधून, पंपळे गुरवमधून या बस येतात, यांची सं या तुटपूंजी आहे. 
तुमचे काय ल  असेल हे एक वशेष आहे. मा.महापौर साहेब, ख-या अथाने मा.आयु  साहेब 
व मा. थायी सिमती सभापती मी प ह यांदा तुमची माफ  मागतो व वचारतो, तु ह  ितथे 
किमट वर आहात. खरोखरच ितथे तु हाला कुठला अिधकार आहे का नाह . मा.मोरे साहेब 
आम या सद याला ितथे खरेच अिधकार आहे का नाह . इथे दरवेळ  पीएमपीएमएलचा वषय 
िनघा यानंतर येक नगरसेवका या एव या त ार  असतात. आमचे महापौर साहेब, आयु  
साहेब आज इतके वेळा दर म ह या या िमट ंगला ितथे येतात. पण दर म ह या या जीबीत ते 
ितथ या एकाह  अिधका-यांना आणू शकत नाह . तु हाला कंप सर  केले पा हजे. तु ह  येक 
सभेला हजर रहायला पा हजे. आपण ितथे जाऊन आपली हेटाळणी क न यायची. काय कारण 
आहे. मा.आयु  साहेब, तु हाला वनंती करतो क , आपण दरवेळ  पीएमपीएमएलला ४० ट के 
वाटा देतोय, याचा तु ह  थोडा फार उपयोग क न घेऊ शकत नाह  का. तुमचे अिधकार 
दाखवायची मता तुम यात नाह  का. येक वेळ  नगरसेवक ितथे क पले ट घेऊन जातात. 
बसेसची कमतरता, सग या गो ींची कमतरता ितथे सांगतात. आ ीकर साहेबांकडे कती वेळा 
क पले ट केली. यांनी कती त ार ंची आ ापयत पूतता केली आहे. येक िमट ंगला, येक 
जनरल बॉड  िमट ंगला तुमचा एक अिधकार  इथे असायलाच हवा आहे अशी मागणी करतो. 
आ ण पुढ ल काळात सुधारणा होईल अशा आशा बाळगतो. मा.सुरेश हे े साहेबांनी इथे 
सांिगतले होते. आ ह  ४० ट के वाटा देतो तर आमच ेचार सद य किमट त ऍड करा. यामुळे 
फरक पडेल, याचा उपयोग तर  होईल. यामुळे िन तपणे भ व यकाळात याचा वचार 
करावा. आप या बसेसची सं या िन त नाह . उदाहरण हणून सांगतो, पंपळेगुरव रोडला 
व ाथ  सं या एव या मो या माणावर असते. एकह  व ाथ  शाळेत वेळेवर पोहोचू शकत 
नाह . एकदा तुमचा अिधकार  ितथे येऊ ा. याला येऊन बघू ा. नुसते चेकर पाठव यापे ा 
तुमचा ॉपर अिधकार  ितथे पाठवा. सव ण करा. चांग या सु वधा करा. आ ण िन तपणे 
याचा उपयोग दुस-या ठकाणी करा.  
 

मा.शिमम पठाण-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, पीएमपीएमएल व 
आपले नाते कस ेआहे काह  कळतच नाह . सवती याह  पिलकडचे वाईट नाते आहे. काह ह  
कारण असो, आ हाला ते पैसे मंजूर करावे लागतात. शहरातून एवढा पैसा जातो. या माणात 
आप या पंपर  िचंचवड शहरवािसयां या अडचणी सुटतात का, अ जबात नाह . शू य अडचणी 
सुटतात. जे हा अ ीकर साहेब पीएमपीएमएलला होते. ते एकदा/दोनदा आले होते. आ ण सव 
सद यांचा ावतार बघून मला वाटते, ते परत आलेच नाह त. डायरे ट सहा.आयु  हणूनच 
आले. पीसीएमट ने यांना इथे पाठवले का कसे आले ते कळत नाह . पण ते आल.े जर पंपर  



18 
 
िचंचवड या गरजा आपण यां या कानावर घात या. आपण दोघे या ठकाणी सद य हणून 
जाता, यावेळ  सद यां या हणजे येका या भागात पीएमपीएमएल या या अडचणी 
आहेत. बससंदभात या अडचणी आहेत, या तु ह  सोडवून यायला पा हजेत. मा.महापौर, 
दुसरा पयाय नाह . मा.महापौर साहेब, तु ह  याबाबतीत सवाचे नेतृ व करताय. आ ह  अज 
दला. तु ह  आम या अडचणी सोडवायला आलात, तसे अिधकार  सांगतात. जर  महापौर 
कंवा आमचे आयु  ितथे काह  कारणा तव बोलले नाह त. पुणेकरांसमोर आमची बोलायची 
काय टाप आहे, काय बशाद आहे. एखा ाने अज केला, आ ह  बरेच अज केले. पण उ र 
काय, येथे नवीन ट देणे श य नाह . जे ट चालू आहेत, आम याकडून एखाद  बस वाढवा, 
श य नाह  आ ण मग नवीन ट देत नाह त. िनगड -औंध माग, पु याला जाणा-या बस 
यां या टवर माझा भाग आहे. हणून नवीन बसच नाह त. िनगड व न कोथ ड-का ज औंध 
माग बस के यातर आ हाला सोयीच े होईल. िनगड व न आकुड ला जाणा-या बसेस िचंचवड 
गावातून गे यातर आमची सोय होईल. आहे या बस टव न थो याशा वळवून ने यातर 
आमचाह  फायदा होणार आहे. आता शहरातील र ते पूव सारखे दहा/बारा फूटांचे रा हलेले 
नाह त. शहरातील बरेचसे अंतगत र ते हे ं द झाले आहेत. सव स माननीय नगरसेवकांनी 
चांग या कारचे र ते केले आहेत. आपण यांची पाहणी केली पा हजे. तु ह ला फ  जुना 
मंुबई-पुणे र ता व औंध रोड तेवढाच दसतो. याच रोडवर आप या बस धावतात. अंतगत 
र ते आहेत. तु ह  आम याकडून ४० ट के वाटा घेता मग िनदान ४० ट के बसेस पंपर  
िचंचवडम ये चाल याच पा हजेत. मा.आयु  साहेब, आपण बस टॉपवर कधी उभे रा हलात तर 
ल ात येईल क , नवीन बस पुणेकरांसाठ  आ ण ड बा गा या न क च पंपर  िचंचवडकरांसाठ . 
तु ह  कधीतर  बस टव न जा. हा रोड सोडून ा. तु ह  भोसर कडे उभे राह लात, औंध 
रोडकडे गेलात, दापोड कडे उभे राह लात तर तु हाला कळेल बसेसची प र थती कशी आहे. 
जशी बाहेर आहे, तशीच आतम ये असते. या ीने आ ा बसेस घेणार आहोत. यात या ४० 
ट के बसेस या आम या शहरासाठ  नवीन बसेस आ या पा हजेत. या अंतगत र यावर 
धाव या पाह जेत. पंपळे सौदागर बघा, पंपळे िनलख बघा, वाकड बघा, आमचा भाग बघा या 
सव बसेस अंतगत र यावर धाव या पाह जेत हे अ यंत मह वाचे आहे. पंपर  िचंचवड व 
पुणे प रसर असलेली टे को कंपनीचे उ प न खूप मो या माणात कमी झाले आहे. आपण 
या नवीन बससे टे को कंपनीकडून या यात. याबाबतीत आ ह  आम या ने यांशी बोलू. दुसरे 
हणजे आमचे इथले जे कामगार आहेत, ते फ ट िश टसाठ  ितथे पहाटे जा याऐवजी दुसरा 

माग नसतो हणून ितथेच डेपोत झोपतात. फ ट िश ट असेलतर यांना लगेच दुसर  िश ट 
देत नाह त. यांना परत माघार  यावे लागते. यांना एकतर ट देत नाह त. यांची रजा 
लावतात. हे लोक गेले आठ/दहा वषापासून ितथे रोजंदार वर काम करत आहेत. तु ह  
दोन/चार म ह याभरापूव  २०० लोक रे युलर केलेले आहेत. आ ण नंतरचे लोक यांचे आठ 
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दवस कमी आहेत, पंधरा दवस कमी आहेत. यांचे तेवढे दवस भर यानंतर यांना पुढ ल 
म ह यांत िनयिमत करतो असे ितथले अिधकार  हणाले होते. परंतू यांना अजूनह  िनयिमत 
केलेले नाह . मा.अ ीकर साहेब, तुम या वभागाने अशी खोट  उ रे दलेली आहेत. मा.मोरे 
साहेब, तु ह  याची न द क न या. कमचा-याला रे युलर कर यासाठ  याचे दवस पूण झाले 
असतीलतर यांना ताबडतोब रे युलराईज क न या. असे या ठकाणी सांिगतले होते. आ ण 
दुसरे हणजे, ितक ट आ ण टॉप. ५०० मीटर लांब असले या टॉपचे ितक ट अिलकडेच 
घेतले जाते. याबाबतीतसु ा तु ह  काळजी यायची आहे. अशा कारे बस या कामात सुधारणा 
करणार असालतर लोकांना चांगली सेवा ावी, अशी अपे ा य  करते.  
 

मा.अनंत को-हाळे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,मी २०१२ म ये 
िनवडणूक जंकलो आ ण या सभागृहात आलो, ते हापासून येक वष  पीएमपीएमएलला 
जे हा-जे हा पैशांची गरज लागते, ते हा-ते हा हा वषय येतो आहे. मला चांगले आठवतेय, 
मा.पठाणताई,मा.द ाकाका साने तीन वषापूव  हेच बोलले होत,े तेच तेच परत परत इथे होणार 
असेल, परत परत ठेचकाळणार असाल, यापासून धडा घेऊन सुधारणा होणार नसेलतर माझी 
मा. थायी सिमती सभापती, मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब यांना वनंती आहे क , आपण 
राजीनामा ावा. आपण पीसीएमट  पु हा चालू कर यासंदभात वचार करावा. आपण यां या 
पैशां या जीवावर बस खरेद  करणार आहोत, या नागर कांना सु वधा िमळणार नसतील, 
यांना सेवा िमळणार नाह त, तर मा.महापौर साहेब,तु ह  नागर कां या हतासाठ  वचार करा. 

हे पीएमपीएमएल बास झाले आता. आपण पीसीएमट  चालू क  शकतो ना. नागर कांसाठ  
पीएमपीएमएल या बस झा यातर  आप याला आपला कुठलाह  रोड ठरवता येत नाह . रोड 
छोटा आहे तर छो या बस देता येतील. नागर कांना सु वधा ाय या असतीलतर सग या 

ीने वचार करता येईल. आमची मागणी ल ात या. मग िमट ंग घे यात काय मजा आहे 
का. हे लोक येणार, आपण तेच बडबड करणार. पु हा पुढ या वष  तेच, असे कती वेळा 
करायच.े माझी वनंती आहे क , तु ह  याचा ठोस िनणय या. वाशांना, लोकांना कुठेतर  
चांग या प तीने सवलती देता येतील. कमचा-यां या कती सम या आहेत. भरपूर कमचार  
येतात, वचारतात. आमचे मोशन होत नाह . आ हाला बदली क न िमळत नाह . यांना 
सु ा याय िमळत नाह . अशा ब-याच अडचणी आहेत. आप या कामगारांना याय िमळत 
नसेल, आपण यांना मदत क  शकत नसालतर याचा अथ काय होतो. आपली वतं  
पीसीएमट  जशी होती तशी चालू करा. तु ह  राजीनामा देऊन टाका. अशी माझी तुम याकडे 
मागणी आहे. माझे हणणे ल ात या.  
 

मा.महापौर – राजीनामा ायचा का नाह  ते आ ह  बघू. तु ह  बोला.  
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मा.सुलभाताई ऊबाळे - मा.महापौर साहेब,तु ह  सभागृहातील कोरम बघा. अजडावर मह वाचे 
वषय आहेत. आ हाला काह  काम नाह  हणून आ ह  सभागृहात बसलोय का. स माननीय 
सद य सभागृहात उप थत नाह त. मा.नगरसिचव तु ह  कोरम आहे का ते बघा. कोरम कसा 
असतो ते सांगा. तु ह  बेकायदेशीर सभा चालवू नका. कोरम तपासा. 
 

मा.महापौर – तु ह  प हले खाली बसा. कोरम आहे का नाह  ते बघू.  

(सभागृहात ग धळ) 
मा.योगेश बहल-मा.महापौर साहेब,सवच सद यांना पीएमपीएमएल या वषयावर पोटितडक ने 
बोलायचे आहे.  
 

मा.महापौर - पीएमपीएमएल या वषयासाठ  नवीन सभा घेऊ यात. आजची सभा घेऊ यात.  
 

मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, हा वषय मंजूर करणार का.  
 

मा.महापौर – स मा.सद यांना बोलवून या. हा वषय मंजूर करायचा आहे.  
 

मा.सुलभाताई ऊबाळे - मा.महापौर साहेब, तु ह  आ ा कोरम बघा. तु हाला सभा चालवायची 
आहे. मग तुमचे सद य सभागृहात का नाह त?  
 

मा.मंगलाताई कदम-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, आ हाला सु ा बेकायदेशीर सभा 
चालवायची नाह . तु ह  हणताय या प तीने आ हाला काह च हरकत नाह . या लोकांनी 
पीएमपीएमएलचे  आ ा मांडलेल ेआहेत. आज पीएमपीएमएलचे लोक कुणी आलेले आहेत. 
यांना आपले  कळू देत. ते पुढ ल वेळ  यांची उ रे देतील. वषयप केवर एक वषय 

आहे, यात असे िल हलेले आहे, पीएमपीएमएलचे अ य  तथा यव थापक य संचालक 
यां याकड ल प . मा.सुलभाताई, मी यांना पीएमपीएमएलचे  सांगते. ते पुढ ल वेळ  
आप याला याची उ रे सांगतील. तसेच चार सद यीय सिमती द.६/८/२०१६ चे 
मा.आयु ,पुणे महापािलका यां या अ य तेखाली झाले या बैठक तील सूचनांच े अवलोकन 
क न पीएमपीएमएलसाठ  १५०० बसेस उपल ध क न दे याकामी खालील ताव मा. थायी 
सिमती माफत मा.आयु ां या मा यतेकामी सादर कर यात आलेला आहे. इथे पुणे मनपा व 
पुणे आयु  असा वषय दला आहे. आमचे महापौर, आमचे आयु  या सभेला होते का. 
कंवा ह  जी किमट  केली आहे, या चार सद यांतील आमच ेदोन सद य या किमट त आहेत 
का. आप याला हा वषय मह वाचा आहे. मा.महापौर साहेब, जर थायी सिमती सभापती, 
मा.आयु  साहेब व मा.महापौर या किमट वर आहेत. यांची िमट ंग झाली आहे. यांनी चार 
सद यीय सिमती थापन केली आहे. पुणे महापािलकेच ेआयु  व यां यात ह  िमट ंग झाली 
होती. मग या िमट ंगला पंपर  िचंचवड महापािलकेचे आयु  का नाह त. आम या महापौर 
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यात का नाह त. या चार सद यीय सिमतीत पंपर  िचंचवड महापािलकेचे कती. याचा प हला  

मह वाचा खुलासा यात केला गेला पा हजे. बाक चे आमचे रोजचेच आहे. आ हाला बसेस 
िमळत नाह त, बसेस घाणेर या आहेत, बसेस बंद आहेत, तु ह  बसेसचे काय करणार आहात. 
आ हाला ट देत नाह त. पु यात या लोकांना सोयी कर ट दले जातात. पंपर  िचंचवड या 
लोकांना पु यात युट  द या जातात. हे सगळे आहेच. अ रशः सगळे ासदायक आहे. परंतू 
शेवट  ा सपोटशन हा शहराचा कणा आहे. हणून आ ह  दरवेळ  तु हाला सहकाय करतो. 
आ हाला हे उ र पा हजे आहे क , यात आमचे लोक आहेत का. याचा प हला खुलासा करावा. 
 

मा.मोरे (सह यव थापक य संचालक,पीएमपीएमएल)-स मा.महापौर महोदया,सव स मा. 
सभागृह, द.२ जुलै २०१६चा मा.बीओट चा जो ठराव झाला होता, यात जी बस कंपोनंट 
किमट  आहे. या किमट त मा.अ य  यव थापक य संचालक हणजे आमचे सीएमड  
पीएमपीएमएल, मा.आयु  पुणे महानगरपािलका, मा.आयु  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
आ ण सीआयआरट च ेडायरे टर मा.सतेज पाट ल साहेब आहेत. या चार लोकांची ह  सिमती 
आहे. या सिमती या वेळोवेळ  बैठका झा या आहेत. जे बसचे पेिसफ केशन आहे,  
सीआयआरट ने कोण या बसेस या यात या वषयीचे पेिसफ केशन सीआयआरट ने या 
सिमतीला सादर केले आहे. या सिमती या वेळोवेळ  बैठका झा या आहेत. या बैठक ला आपण 
न हतो, याची मा.आयु  साहेबांना क पना आहे. डॉकेटचे जे वड ग आहे या वषयी 
मा.आ कर साहेब खुलासा करतील.  
 

मा.मंगलाताई कदम-मा.महापौर साहेब,डॉकेटचा खुलासा मा.आ कर साहेब करतील. मी आयु  
साहेबांना वनंती करेन क , आमचे सद य पोटितडक ने बोलणार आहेत. यां या 
पीएमपीएमएलबाबत अनेक त ार  आहेत. कारण आम या पंपर  िचंचवड या नागर कांना 
चांगले ा सपोटशन िमळाले पा हजे. हणून सद य बोलत आहेत. तु ह  आ कर साहेबांना 
अजून एक पीएमपीएमएलचा चाज ा. यांना कतपत गो ी मा हत आहेत या यावर आ हाला 
अजून यायचे आहे. यांना पीएमपीएमएलसाठ  आ ण नगरसेवकांसाठ  कोऑ डनेट करा.  
 

मा.सुलभाताई ऊबाळे - मा.महापौर साहेब, आ ा नगरसेवक कमी आहेत. आ ा हा वषय घेऊ 
नका. यांना पण बोलायचे असेल. सभा नंतर या.  
 

मा.योगेश बहल-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,पीएमपीएमएलबाबत 
अनेक सद यांनी  वचारले आहेत. पीएमपीएमएल या अिधका-यांनी या सव ांची उ रे 
घेऊन यावीत. तोपयत मंगळवार द.२३/८/२०१६ रोजी दुपार  २.०० वा. पयत ह  सभा तहकूब 
कर यात यावी. 
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मा.स वता साळंुके– मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे.  

 
मा.महापौर-उप थत स मा.सद यां या संमती माण ेह  सभा मंगळवार द.२३/८/२०१६ रोजी  

   दुपार  २.०० वा. पयत तहकूब कर यात येत आहे.  

 
 
 

 
(धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

                       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
              पंपर  – ४११०१८ 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 
मा.महापािलका सभा 

कायप का मांक – ६२ 
सभावृ ांत 

( दनांक २०.०८,२०१६ ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – २३.०८.२०१६                 वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे ऑग ट-२०१६ ची तहकूब मा.महापािलका सभा 
मंगळवार द.२३.०८.२०१६ 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.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब      -     महापौर 

२. मा.वाघेरे भाकर नामदेव         -    उपमहापौर 

३. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

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

५. मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

६. मा.भालेकर अ णा दलीप 

७. मा.सौ. वाती मोद साने 

८. मा.साने द ा य बाबुराव (काका) 

९. मा.जाधव साधना रामदास 

१०. मा.जाधव राहुल गुलाब 

११. मा.आ हाट मंदा उ म 

१२. मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 

१३. मा.काळजे िनतीन ताप 

१४. मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१५. मा.पा े राम संभाजी 

१६. मा.बाबर शारदा काश 
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१७. मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव  

१८. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१९. मा.उ हास शे ट  

२०. मा.ठ बरे सुभ ा ई र 

२१. मा.पवार संगीता शाम 

२२. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२३. मा.तानाजी व ठल खाडे  

२४. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२५. मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

२६. मा.(िचखले) मराठे अ नी अ जत 

२७. मा.भारती फरांदे 

२८. मा.आर.एस.कुमार 

२९. मा.चा शीला भाकर कुटे 

३०. मा.भालेराव ितभा ाने र 

३१. मा.पांढरकर िनलेश शंकरराव 

३२. मा.राजू िमसाळ 

३३. मा.नंदा वकास ताकवणे 

३४. मा.नेटके सुमन राज  

३५. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३६. मा.भ डवे संिगता राज   

३७. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव  

३८. मा.सूयवंशी आशा ाने र 

३९. मा.ल ढे गणेश नारायण 

४०. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

४१. मा.अॅड.संद प गुलाब िचंचवडे 

४२. मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल  
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४३. मा.अपणा िनलेश डोके 

४४. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४५. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे  

४६. मा. साद शे ट  

४७. मा. ीमती टेकवडे सुजाता अ वनाश  

४८. मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 

४९. मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 

५०. मा.शेख अ लम शैकत 

५१. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५२. मा.मासुळकर समीर मोरे र 

५३. मा.वाबळे संजय म हारराव 

५४. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 

५५. मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 

५६. मा.सुपे आशा र वं  

५७. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५८. मा.मो हनीताई वलास लांडे 

५९. मा.अ जत दामोदर ग हाणे 

६०. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

६१. मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे   

६२. मा. दा बाजीराव लांडे 

६३. मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडगे 

६४. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६५. मा.सावळे िसमा र वं  

६६. मा.भोसले राहूल हनुमंतराव 

६७. मा.पालांडे सुजाता सुिनल 

६८. मा.बहल योगेश मंगलसेन 
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६९. मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 

७०. मा.कदम सदगु  महादेव 

७१. मा.िगता सुशील मंचरकर 

७२. मा.कैलास महादेव कदम 

७३. मा.पहलानी गु ब  कशनदास  

७४. मा.टाक अ ण मदन  

७५. मा.वाघेरे सुिनता राजेश 

७६. मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    

७७. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

७८. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

७९. मा.काळे वमल रमेश 

८०. मा.पाडाळे िनता वलास 

८१. मा. वनोद जयवंत नढे 

८२. मा.तापक र अिनता म छं    

८३. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

८४. मा. वमलताई सुरेश जगताप 

८५. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

८६. मा.बारणे िनलेश हरामण 

८७. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८८. मा.आ पा उफ ीरंग चंदु बारणे  

८९. मा.बारणे माया संतोष 

९०. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

९१. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

९२. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

९३. मा.च धे आरती सुरेश 

९४. मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 



27 
 

९५. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

९६. मा.जवळकर वैशाली राहुल 

९७. मा.जगताप राज  गणपत  

९८. मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 

९९. मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

१००. मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 

१०१. मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

१०२. मा.काटे राज  िभकनशेठ 

१०३. मा.शडगे आशा सुखदेव 

१०४. मा.मोटे करण बाळासाहेब 

१०५. मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

१०६. मा.संजय केशवराव काटे 

१०७. मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

१०८. मा.पाट ल सु जत वसंत 

१०९. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम     
  

        यािशवाय मा. दनेश वाघमारे-आयु , मा.तानाजी िशंदे-अित.आयु , मा.उ हास जगताप 
- नगरसिचव, मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क, मा.च हाण- .शहर अिभयंता,मा.डॉ.अिनल रॉय-
आरो य वैदयक य अिधकार ,मा.लांडे-मु यलेखापाल, मा.गावडे-सहआयु , मा.दुधेकर,मा.पठाण-
सहशहर अिभयंता,मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता,मा.डोईफोडे, मा.माने, मा.खोसे, मा.दंडवते, 
मा.कडूसकर,मा.माछरे,मा.दुरगुडे,मा.इंदलकर,मा.आ ीकर,मा.लोणकर-सहा.आयु ,मा.पवार-कायदा 
स लागार,मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क,मा.कांबळे- .िश णािधकार  (मा यिमक), मा.सवणे, 
मा.इंगळे,मा. परजादे,मा.बरशे ट ,मा.जंुधारे,मा.कांबळे,मा.शेख,मा.पुजार ,मा.गायकवाड,मा.मोरे-
कायकार  अिभयंता,मा.बोदडे- .अिधकार ,मा.मोरे-सह. यव थापक य संचालक,पीएमपीएमएल 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 सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे.   
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मा.तानाजी खाडे-मा.महापौर साहेब, ज मू का मीरमधील दहशतवाद  ह यात शह द झालेले 
जवान तसेच बी.आर.खेडकर- यातनाम िश पकार, वामी महाराज-गुजरातमधील अ रधाम 
मं दराचे िनमाते व मुख,अशोक ीधर देवच के-माजी नगरसेवक,पु पलता बंड-माजी वभागीय 
आयु  दिलप बंड यां या मातो ी, ीमती ताराबाई नामदेव साने,कै.माऊली तुकाराम 
हे ,ेअर वंद िचंचवडे यांचे द:ुखद िनधन झा याने यांना दांजली वाहून दहा िमिनटांसाठ  

सभा तहकूब करणेत यावी.  
 

मा.द ा साने – मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन देतो. 
 

मा.महापौर- दांजली वाहणेसाठ  सवानी दोन िमनीटे त ध उभे रहावे. 
 

(सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.) 
 

मा.महापौर-सवा या संमती माणे मंगळवार दनांक २३/८/२०१६ रोजी दुपार  २.२० पयत सभा  

      तहकूब कर यात येत आहे.  
 
 
 
 
  

 (धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
      पंपर  - ४११०१८ 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 
मा.महापािलका सभा 

कायप का मांक – ६२ 
सभावृ ांत 

( दनांक २०.०८,२०१६, २३.०८.२०१६ (द.ु२.०० वा.) ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – २३.०८.२०१६                 वेळ – दुपार  २.२० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची (माहे ऑग ट-२०१६) द.२३.८.२०१६ ची तहकूब 
मा.महापािलका सभा मंगळवार द.२३.८.२०१६ रोजी दुपार  २.२० 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.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब      -     महापौर 

२. मा.वाघेरे भाकर नामदेव         -    उपमहापौर 

३. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

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

५. मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

६. मा.भालेकर अ णा दलीप 

७. मा.सौ. वाती मोद साने 

८. मा.साने द ा य बाबुराव (काका) 

९. मा.जाधव साधना रामदास 

१०. मा.जाधव राहुल गुलाब 

११. मा.आ हाट मंदा उ म 

१२. मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 

१३. मा.काळजे िनतीन ताप 

१४. मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१५. मा.पा े राम संभाजी 
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१६. मा.बाबर शारदा काश 

१७. मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव  

१८. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१९. मा.उ हास शे ट  

२०. मा.ठ बरे सुभ ा ई र 

२१. मा.पवार संगीता शाम 

२२. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२३. मा.खाडे तानाजी व ठल  

२४. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२५. मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

२६. मा.(िचखले) मराठे अ नी अ जत 

२७. मा.भारती फरांदे 

२८. मा.आर.एस.कुमार 

२९. मा.चा शीला भाकर कुटे 

३०. मा.भालेराव ितभा ाने र 

३१. मा.पांढरकर िनलेश शंकरराव 

३२. मा.राजू िमसाळ 

३३. मा.नंदा वकास ताकवणे 

३४. मा.नेटके सुमन राज  

३५. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३६. मा.भ डवे संिगता राज   

३७. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव  

३८. मा.सूयवंशी आशा ाने र 

३९. मा.ल ढे गणेश नारायण 

४०. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

४१. मा.अॅड.संद प गुलाब िचंचवडे 
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४२. मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल  

४३. मा.अपणा िनलेश डोके 

४४. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४५. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे  

४६. मा. साद शे ट  

४७. मा. ीमती टेकवडे सुजाता अ वनाश  

४८. मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 

४९. मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 

५०. मा.शेख अ लम शैकत 

५१. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५२. मा.मासुळकर समीर मोरे र 

५३. मा.वाबळे संजय म हारराव 

५४. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 

५५. मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 

५६. मा.सुपे आशा र वं  

५७. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५८. मा.मो हनीताई वलास लांडे 

५९. मा.अ जत दामोदर ग हाणे 

६०. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

६१. मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे   

६२. मा. दा बाजीराव लांडे 

६३. मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडगे 

६४. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६५. मा.सावळे िसमा र वं  

६६. मा.भोसले राहूल हनुमंतराव 

६७. मा.पालांडे सुजाता सुिनल 
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६८. मा.बहल योगेश मंगलसेन 

६९. मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 

७०. मा.कदम सदगु  महादेव 

७१. मा.िगता सुशील मंचरकर 

७२. मा.कैलास महादेव कदम 

७३. मा.पहलानी गु ब  कशनदास  

७४. मा.टाक अ ण मदन  

७५. मा.वाघेरे सुिनता राजेश 

७६. मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    

७७. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

७८. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

७९. मा.काळे वमल रमेश 

८०. मा.पाडाळे िनता वलास 

८१. मा. वनोद जयवंत नढे 

८२. मा.तापक र अिनता म छं    

८३. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

८४. मा. वमलताई सुरेश जगताप 

८५. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

८६. मा.बारणे िनलेश हरामण 

८७. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८८. मा.आ पा उफ ीरंग चंदु बारणे  

८९. मा.बारणे माया संतोष 

९०. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

९१. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

९२. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

९३. मा.च धे आरती सुरेश 
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९४. मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 

९५. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

९६. मा.जवळकर वैशाली राहुल 

९७. मा.जगताप राज  गणपत  

९८. मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 

९९. मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

१००. मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 

१०१. मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 

१०२. मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

१०३. मा.काटे राज  िभकनशेठ 

१०४. मा.शडगे आशा सुखदेव 

१०५. मा.मोटे करण बाळासाहेब 

१०६. मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

१०७. मा.संजय केशवराव काटे 

१०८. मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

१०९. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम     
  

        यािशवाय मा. दनेश वाघमारे-आयु , मा.तानाजी िशंदे-अित.आयु , मा.उ हास जगताप 
- नगरसिचव, मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क, मा.च हाण- .शहर अिभयंता,मा.डॉ.अिनल रॉय-
आरो य वैदयक य अिधकार ,मा.लांडे-मु यलेखापाल, मा.गावडे-सहआयु , मा.दुधेकर,मा.पठाण-
सहशहर अिभयंता,मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता,मा.डोईफोडे, मा.माने, मा.खोसे, मा.दंडवते, 
मा.कडूसकर,मा.माछरे,मा.दुरगुडे,मा.इंदलकर,मा.आ ीकर,मा.लोणकर-सहा.आयु ,मा.पवार-कायदा 
स लागार,मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क,मा.कांबळे- .िश णािधकार  (मा यिमक), मा.सवणे, 
मा.इंगळे,मा. परजादे,मा.बरशे ट ,मा.जंुधारे,मा.कांबळे,मा.शेख,मा.पुजार ,मा.गायकवाड,मा.मोरे-
कायकार  अिभयंता,मा.बोदडे- .अिधकार ,मा.मोरे-सह. यव थापक य संचालक,पीएमपीएमएल 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 सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 
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मा.मंगलाताई कदम-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, या दवशी आपण 
मोरे साहेबांना क पना दली होती. या- या सद यांनी  वचारले होते, यां या ांची 
उ रे दोन दवसांत आणावीत अशी अपे ा होती. यांनी खुलासा सादर करावा हणजे बाक  
सद यांना बोलता येईल.  
 
मा.मोरे (सह यव थापक य संचालक,पीएमपीएमएल)-स मा.महापौर महोदया,सव स मा. 
सभागृह, परवा या बैठक त सद यांनी जे  वचारले होते, यास अनुस न मा.द ा साने 
यांनी  वचारला होता क , पंपर  िचंचवडला साप  वागणूक दली जाते. पंपर  िचंचवड 
ह तून जु या बसेस चाल व या जातात असा  होता. ख-या अथाने पीसीएमट  व पीएमट  
यांचे वलीनीकरण होऊन पीएमपीएमएलची थापना झालेली आहे. यानंतर एक वाहतूक 
कंपनी अ त वात आ यानंतर पूव पीसीएमट  व पूव पीएमट  यां यासाठ  वेगवेगळे िनयम 
असे काह  नाह . सग यांसाठ  सारखेच िनयम आहेत. दुजाभाव केला जातो, असे 
स मा.सद यांचे हणणे आहे हे तेवढे संयु क नाह  असे माझे मत आहे. परंतू तसे घडत 
असेलतर हे शासनाचे िन तच काम राह ल क , जर असे घडत असेलतर या ठकाणी 
ह त ेप क न याय िमळवून देणे हे िन तच आमचे काम राह ल. कोणालाह  अ यायाची 
वागणूक दली जात असेलतर आ ह  यासाठ  िन तच य  क . यानंतर जु या 
बसेसबाबतीत जो  केला आहे. पंपर  िचंचवड ह त तीन डेपो आहेत. यात ३७० शे यूल 
आहेत. ३७० शे यूलची पूतता करणेकामी ४७१ बसेसचे संचलन केले जाते. यात ९१ बसेस या 
१० वष आयुमानापुढ ल आहेत. बाक  सव बसेस ५ वषा या आतील आयुमाना या आहेत. 
हणजे ४७१ बसेसपैक  ९१ बसेस या जु या आहेत. आ ण ३८० बसेस आहेत या ५ वषा या 

आतील आयुमाना या आहेत. यानंतर स मा.सद य मा.सुरेश हे े यांनी  वचारला होता 
क ,पीसीएमसीचा ४० ट के वाटा अस यामुळे दहा सद यांपैक  पीसीएमसीचा एक सद य 
वाढवला पा हजे. यावेळ  शासनाने द.१९ ए ल २००७ रोजी पीएमपीएमएलची थापना केली. 
या शासन आदेशाअ वये हे दहा सद य कोणकोण असावेतत हे िनदिशत केललेे आहे. हा  

पॉिलसी मॅटरचा आहे. आ ण तो रा य तरावरचा वषय आहे. यामुळे मला यावर भा य करणे 
यो य होणार नाह . यानंतर ४० ट के कमचार  हे पंपर  िचंचवडमधील असले पाह जेत असे 
यांचे हणणे होते. आ ा जी स थती आहे, यात एकूण ७७७७ कमचा-यांपैक  १२४८ 

कमचार  पूव पीसीएमटच े आहेत. ६५२९ कमचार  पीएमट च े आहेत. आ ण दोघांचे 
वलीनीकरण झा यानंतर १९२९ कमचार  न याने ड ड यूड म ये कायरत आहेत. यानंतर 
स मा.सद य मा.राज  काटे यांनी  वचारला होता क , पंपर  िचंचवड ह त ७०० बसेस 
चाल व या जातात का. पंपर  िचंचवड महापािलकेत ३७० शे यूल बसेस आहेत. यांची पूतता 
करणेकामी ४७१ बसेस अलॉट के या आहेत. पंपर  िचंचवड डेपोतील बसेस पुणे ह त येतात. 
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आ ण पु यातले जे बाक  डेपो आहेत, यांतून सु ा पंपर  िचंचवडला या शे यूल बसेस 
सोड या जातात. तसा वचार केलातर पु या या या डेपोमधून ३५० ते ३७५ बसेस पंपर  
िचंचवडम ये येतात. हणजे एकंदर त ८०० पे ा जा त बसेसचे संचलन पीसीएमसी ए रयात 
कर यात येते. मा.कैलासभाऊ थोपटे यांनी  केला होता क , बस काळेवाड  रहाटणी माग 
गेली पा हजे. ती पंपळे गुरव मागाने दु न जाते. िनगड -पुणे टेशन बस फ न जाते. 
यामुळे वाशांना वलंब होतो. याबाबतीत एक आठव यात सव ण क न याबाबत िन त 

आ ण पॉ झट ह भूिमका घेऊन यो य ती कारवाई क . कारण माग िन ती ह  सव ण आ ण 
वाशां या मागणीव न कर यात आलेली आहे. तर  यात नेमका िनणय सव णाअंती घे यात 

येईल. रहाटणी चौकातील बस टॉप वषयी देखील दोन दवसांत सव ण क न िनणय घेऊ. 
यानंतर स मा.सद या मा.शारदा बाबर ताई यांनी िनगड -शाहूनगर माग बस ह  चालू झाली 
पा हजे, अशी मागणी केलेली आहे. या नवीन ता वत बस आहेत. यात पीएमपीएमएल या 
शे यूलम ये एकूण ३७१ शे यूल बस आहेत. यात नवीन १०० माग पु हा िनयो जत कर यात 
आले आहेत. जे हा हे नवीन १०० माग सु  होतील, यावेळ  या मागणीचा िन त ाधा याने 
वचार केला जाईल. मा.सुिनता वाघेरे ता नी डे कन- पंपर  वाघेरे बस सु  झाली पा हजे अशी 
मागणी केली आहे. नवीन िनयो जत मागाम ये या मागाचा िन तपणे समावेश कर यात 
येईल. यानंतर स मा. सद या माया बारणे ता नी पदो नतीबाबतीत  केला होता. 
पदो नतीबाबत वभागीय आयु  कायालयाकडून जो मागासवग य सेल आहे. या क ाकडून 
आ ह  ाय हर, कंड टर यांची जी बंदूनामावली (रो टर) आहे, ती तपासून घेतली आहे. आ ण 
वाहतूक वभागाचा उव रत रो टर आहे हणजे टँड युट  कंड टर असतील, टाटर असतील, 
यांचा रो टर आजच सबिमट केलेला आहे. याची कायवाह  ये या एक म ह यांत पूण होईल 
असा अंदाज आहे. यानुसार ह  पदो नती या पूण केली जाईल. यानंतर ता नी दूसरा 

 वचारला होता, मागावर ल बसेस व नादु त बसेस याची आ हाला मा हती ा. तर 
प रवहन मंडळा या ता यात १४०२ बसेस आहेत. यापैक  १२०२ बसेस आप या पूण मालक या 
आहेत. या १४०२ बसेस पीपीपीवर चालतात. या पीपीपीवर ल एकूण बसेसपैक  ८५ ट के 
बसेस मागावर असतात हणजे १७० बसेस मागावर असतात. ७० ट के बसेस हणजे ८४० 
बसेस. भा या या या ७५३ बसेस आहेत. यापैक  ८५ ट के बसेस हणजे ५७० बसेस या 
मागावर असतात. हणजे जवळजवळ १५५० बसेस मागावर असतात. आ ण 
प नास/साठ/स र बसेस पेअर असतात. कुठे ेक डाऊन घडलातर लगेच र लेसमट देता 
आली पा हजे हणून या बसेस पेअरवर ठेव या जातात. दररोज बस बंद रहायचे माण आहे 
ते आप या बाक  या ३५० बसेस आहेत, या रोज या ेकडाऊनसाठ  असतात. यात          
     बसेस या मेजर ेकडाऊन या असतात. व डल स बसेस या मायनर ेकडाऊन या 
असतात. यानंतर भा याने या बसेस आहेत, या ठेकेदारांची नावांची मागणी ता नी केली 
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होती. महाल मी ा सपोट यां या १४३ बसेस आहेत. महाल मी ऑटोमोट हज ्  यां या १४३ 
बसेस आहेत. अँथोनी गॅरेज यां या १०३ बसेस आहेत. बी ह जी इंड या यां या ११० बसेस 
आहेत. ॅ हल टाईम यां या १५४ बसेस आहेत. या एकूण ६५३ बसेस आहेत. मेन 
करारना यानुसार एक म ह याकाठ  ६००० क.मी. इतके रनींग या बसेसनी ावे लागते. तेवढे 
रनींग दले नाह तर याचे पेमे ट पीएमपीएमएल यांना ावे लागेल असा करारनामा आहे. 
मा.सुलभाताई ऊबाळे यांचे  होते. यात यांनी हटले आहे क , शंभर बसेससाठ  एक डेपो 
आव यक आहे. नवीन येणा-या बसेससाठ  पंपर  िचंचवड या ह त दोन डेपो झाले पा हजेत. 
ता चे हणणे एकदम बरोबर आहे. नवीन डेपो बालेवाड , भेकराई आ ण शेवाळेवाड  इथे चालू 
केला आहे. तसेच पंपर  िचंचवड ह त नवीन दोन डेपो िन तच चालू करता येतील. यासाठ  
आप याला मु य सम या जागेची आहे. मोशी ईपी मांक २, ९२ आहे. आ ह  ३ जागा 
घेत या आहेत. जकात ना या या जागेची मागणी मागे केली होती. परंतू तो वषय द र  
दाखल झाला. या िनिम ाने माझी वनंती आहे क , जकात ना या या या जागा आहेत, या 
आ हाला द या पा हजेत. िनगड -च-होली आ ण डुडूळगाव हा वषय स मा.बोडा या पटलावर 
आला होता. आ ण तो दला पा हजे. दापोड  गाव इथे सव नं. १ ते ४ ह  साडेसात एकर जागा 
आहे. च-होली सव .१२९,१३० इथ ेसाडेतीन एकर जागा आहे. या जागेबाबतीत कंवा स मा. 
बोड िनणय घेईल या माणे अशा जागा असतील तर या उपल ध क न द यातर िन तच 
पीएमपीएमएल यांना हे दोन डेपो करता येतील. या दोन डेप साठ  जो टाफ असेल तो अथात           
थािनक असेल. तो टाफ ितथ े वापरात येईल. या टाफचीह  जा याये याची सोय होईल. 

जागा िमळाली तर आप याला या गो ी करता येतील. यानंतर ता चा दुसरा  होती क ,       
२५० कमचा-यांचा पगार पंपर  िचंचवड महानगरपािलका करते. हा  मला नीटसा समजला 
नाह . परंतू मी जी मा हती काढली. ती अशी आहे क , २००१ सालापासून वलीनीकरण झालेले 
न हते. ते हापासूनच आज या रेकॉडवर असे १८१ कमचार  आहेत. ते पंपर  िचंचवडम येच 
काम करतात. यांचा पगार पीएमपीएमएलम ये जमा होतो आ ण पीएमपीएमएल यांना तो 
पगार देते. परंतू ते आप या महापािलकेत काम करतात. यानंतर पुढचा  होता क , पंपर  
िचंचवडम ये पंपर िचंचवड दशन बस सु  झाली पा हजे. हा स माननीय सभागृहाचा िनणय 
आहे. परंतू पुणे दशन सेवा उपल ध क न दे यासाठ  या माणे पुणे महापािलकेने बस खरेद  
क न द या आहेत. या धत वर कमान दोन बस द यातर  ह  सेवा िन तच सु  करता 
येईल. शहरातील ऐितहािसक थळे, े णीय थळांची याद  देऊन स मा.सभागृहाने िनणय 
दलातर िन तच ह  सेवा सु  करायला आमची हरकत राहणार नाह .  
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मा.सुलभाताई ऊबाळे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, आम याकडे नवीन 
१०० बसेस ा यात असे आमचे हणणे आहे. आमचे नवीन ट दले पा हजेत. आ ह  नवीन 
१०० बस खरेद  करणार आहोत तर या पु याला याय या नाह त.   
 
मा.मोरे (सह यव थापक य संचालक,पीएमपीएमएल)-स मा.सद या, या वषयी वाहतूक वभागाचे 
िनयोजन करावे लागणार आहे.  

 
मा.सुलभाताई ऊबाळे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, आम या 
नागर कांसाठ  आ ह  या बसेस खरेद  करतो. मग आमची इ छा आहे क , या बसेस आम या 
शहरात वापर या गे या पा हजेत.  
 
मा.मोरे (सह यव थापक य संचालक,पीएमपीएमएल)-स मा.सद या, जर आप या पैशांतून या 
बस घेत या आहेत तर याची सेवा आप या शहराला िमळाली पा हजे. हा आपला मु ा बरोबर 
आहे. परंतू हे स माननीय बोडा या िनदशनास आणून ावे लागेल. आप या मा.महापौर 
महोदया व आयु  साहेब या बोडात आहेत. मला इथे जा त बोलणे यो य होणार नाह . 
मा.शारदा बाबरता चा एक  होता क , िनगड -शाहूनगर मागावर बस सु  झाली पा हजे. या 
िनयोजनात या मागाचा समावेश करता येईल. यानंतर मा.राज  जगताप यांचा  होता. 
भा याने घेतले या बसचे उ प न व खच याची मा हती आहे. भा याने घेतले या बसचे 
उ प न .२७२.७४ कोट  व खच .२३९.९६ कोट . पण यात बस कंड टर या या खचाचा 
समावेश नाह . बसखरेद चे सद य कोण आहेत असा यांचा  होता. यात मा.अ य , 
यव थापक य संचालक पीएमपीएमएल, मा.आयु  पुणे मनपा, मा.आयु  पं.िच.ंमनपा, 
मा.संचालक सीआयआरट  हे बीपीसी किमट चे सद य आहेत. पुढ ल  होता इंटरनल ऑड ट 
होते का. शासना या इंटरनल ऑड टची वतं  पो ट आ थापनेवर आहे. येक मह वाची 
फाईल इंटरनल ऑड ट होऊनच बाहेर येत असते. यानंतर मा.राज  जगताप साहेबांचा  
होता. सम वया या कोणातून पीएमपीएमएल व पीसीएमसी यां यात मािसक बैठक झाली 
पा हजे. अशी मािसक बैठक िन तच झाली पा हजे. आ ण या बैठक ला आव यक ते 
एचओड  हजर राहतील. जा तीत जा त बसेस या पीएमपीएमएल या चाल या पा हजेत. 
याऐवजी भा या या बसेसला जा त ाधा य दले जाते. पीएमपीएमएल आ ण दो ह म ये 

सुसू ता आणावी लागते, बॅल स साधावा लागतो. या भा या या बसेस आहेत यांना दर 
म ह याला ६,००० क.मी. ावेच लागणार आहेत. अ यथा याचा खच आप याला ावा 
लागणार अस यामुळे दो ह त बॅल स क न आप यासु ा मालक या बसेस चालू रा ह या 
पा हजेत. अशा रतीने िनयोजन कर यात येते. यानंतर मा.शिमम पठाण यांचे हणणे होते 
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क , मा. थायी सिमती व मु य सभे या बैठक ला पीएमपीएमएलचे अिधकार  येत नाह त. परंतू 
यासाठ  सीएमड  यांची ऑडर काढली आहे. वाहतूक वभाग वाहतूक यव थापनाच े सी.ई. 

यांची या ठकाणी टँड ंग किमट  व मा.मु य सभा बैठक साठ  यांची िनयु  कर यात आली 
आहे. जर यांना श य नसेलतर अपवादा मक संगी झोनल मॅनेजर यांना हे सांिगतले जाते. 
यानंतर नवीन माग चालू झाले पा हजेत. िनगड ,औंध,कोथ ड माग माग चालू झाले पा हजेत. 
याबाबतीत िन त एक आठव यात सव ण क न हे चालू करायला वाव आहे का नाह  
याबाबतीत िन त या आठव यात िनणय घेऊ. बदली सेवकांना याय िमळणेबाबतचा  
होता. या कमचा-यांना बीड यूड म ये बदली नेमणूक क न दोन वष झाली असतील. आ ण 
यां या हातून कोणतीह  चूक घडलेली नाह . यांची सरासर  २०.५ मािसक हजेर  झाली 

असेलतर यांना कायम केले जाते. स थतीत वाहक १५६, चालक ८५, लनर ०२ यांना 
दोन वष झाली आहेत. यांचे रेकॉड मागवले आहे. २०.५ हजेर  ओ.के. असेल, डफॉ ट रेकॉड 
ओ.के. असेलतर यांना कायम करायचे िनयोजन आहे. मा.बो-हाडे साहेबांचे हणणे होते, हेच 
हेच  वचारले जातात. काम काह  होत नाह . पूव माणे पीसीएमट  चालू करावी. परंतू हा 
शासन तरावर ल  आहे. यावर मला भा य करता येणार नाह .  
 
मा.मंगलाताई कदम-मा.महापौर साहेब,मोरे साहेबांनी इतके खंबीरपणाने सांिगतले क , आम या 
दर फाईलचे ऑड ट होते. मोरे साहेब तु ह  जबाबदार ने उ र दले आहे ना. मी उ ा सकाळ  
पीएमपीएमएल डेपोला येऊन बसणार आहे. पीएमपीएमएलची थापना झा यापासूनच ेऑड ट 
नको. मागील तीन वषाचेच ऑड ट ा. आ ह  मागील िमट ंगम ये ऑड टचा मु ा काढला 
होता. यांनी प  सांिगतले होते, पीएमपीएमएलचे ऑड ट झालेले नाह . तु हाला येक 
फाईलचे वचारलेले नाह . तुमचे वा षक ऑड ट झाले का हे मी तु हाला वचारले आहे. 
सह िश यािनशी काय, किमशनर आपली ह  जबाबदार  आहे. यांनी इथे जबाबदार ने उ र दले 
आहे. अजून एक  वचारायचा होता क , तुमच ेपे शनच ेचालू आहे. कोटाने २५ ह  अंितम 
तार ख दली आहे. हणजे पुणे व पंपर  िचंचवडकड ल दो ह  कमचा-यांना ती िमळणार आहे.  
 
मा.मोरे (सह यव थापक य संचालक,पीएमपीएमएल)- पे शन वषयीचे मॅटर सब युड िशयल मॅटर 
आहे. हायकोटात याची २५ तार ख आहे.  

 
मा.मंगलाताई कदम-मा.मोरे साहेब, तु ह  नाह  हणालात तर  िनकाल हा कमचा-यां याच 
बाजूने लागणार आहे. हे तुम या मा हतीसाठ  सांगते. तुमची जोडतोड करायची तयार  आहे 
का. तशी तयार  सु ा दाखवली पा हजे. लं बत कमचा-यांसाठ  संबंिधत वषय आहेत. १२४८ 
कमचार  आहेत. याम ये आम या लोकांना इथे कोण याह  प तीने फॅिसिलट ज िमळत 
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नाह त. कमचा-यांना जेवढे हॉ पटलस ्  दले आहेत, ते सगळे पु यातले हॉ पट स आहेत. 
पंपर  िचंचवड या माणसाला पु यात घेऊन जायचे का. इथ या कमचा-यांना इथले हॉ पट स 
ावेत. आम या कमचा-यांना वेगळ  वागणूक दली जाते. हणून असे हणतात. फरकाची 

र कम-वेतन सुधारणा फरकाचा ितसरा ह ा देणार आहेत. पु यात यांना सांगतात, पु यातून 
िमळणार आहे. आ हाला ऐनवेळ  सांगणार आहात का. यांनी सु ा शू य दरात सगळे केले 
होते. अनेक वेळा वषय आला क  कमचा-यांना वाटते, आमचे नगरसेवक काय करतात, आमचे 
सभागृह काय करते. यांना ितसरा ह ा ायची तु ह  मागणी केली होती का.  
 
मा.मोरे (सह यव थापक य संचालक,पीएमपीएमएल)- यात इ लूड नाह . ितस-या ह याची 
मागणी केली होती. आयु  साहेबां या नावाने प  दले होते. इंटनल ऑड ट सोबत आणले 
आहे. कती र कम होते ते सांगतो.  

 
मा.मंगलाताई कदम-मा.आयु  साहेब,मा.महापौर साहेब,सव स मा.सभागृह,आमची तीन मंडळ  
दरवेळ  सभेला जातात. खरेतर या सग या गो ी तपासून बिघत या पा हजेत. उ ा मॅडम यांना 
पाठवा. यांनी फाईली मागवून या. आपण एवढ  र कम देतो. साहेब, हे लोक ऑड ट करतात 
का. ह  प र थती अशीच आहे. िमट ंगला जाणार, ितथून काय वषय होतात ितथे होणार. परत 
जे आहे ते पुढच.े कागदोप ी होणार आहे का हे बघणार आहेत का. आम या लोकांकडून काह  
बिघतले जात नाह . कारण एवढा वेळसु ा नाह . महापौरांना महापौरांच ेकाय म आहेत. आज 
िनवडणूका डो यासमोर आहेत. यां या सग या गो ी बघ यासाठ  आप याकडे सु ा एक 
अिधकार  असला पा हजे. तु ह  या दवशीसु ा हटले होते. मा.अ ेकर साहेबांकडे ऍड शनल 
चाज ा. यां याकडे पु यात पीएमपीएमएलचा चाज होता. आ ण आप याला जर या कचकट 
जबाबदार तून सुटायचे असेलतर यांना जबाबदार ने चाज ा क , यांचे सगळे कामकाज 
बघायच.े आपण काय करणार, आपण सभेत एकदा आलो, बसलो क , सभेत एकदाच वचारणा 
होते. लोकांना सग यांना वाटते. कुठली त ार घेऊन कोणाकडे जाणार. यां याकडे स या 
केबीन आहे. पु यात पीएमपीएमएलम ये यांनी काम केले आहे. यांना ितथ या बार कसार क 
गो ी कळणार आहेत. या सग या गो ी असतील, ऑड ट असेल. आ कर साहेब या गो ीला 
जबाबदार राहतील. जर वारगेटला जायचे असेलतर िनगड चा माणूस पहाटे ३.३० वाजताच 
घरातून बाहेर पडतो. या सग या करकोळ गो ी आहेत. उदाहरणाथ, मा याकडे का ज बस 
सु  केली. एकदा बस सु  के यानंतर सांगताना तीन बस चालू करणार असे सांिगतले होत.े 
पण एकच बस चालू केली. यानंतर सग या जु या बस येत आहेत. हणजे प ह यांदा 
दाखवताना नवीन बस पाठवतो असे दाखवतात. नंतर सग या जु या बसेस देतात. येक 
वेळ  नगरसेवकांनी पु यात येऊन सांगायचे का. गोल फ न- फ न यांची उ रे ऐकायची का. 
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शेवट  आपणसु ा हणत असतो, आमचे ा सपोटशन चांगले झाले पा हजे. हे ा सपोटशन 
होताना शेवट  आमचहे  कमचार  आहेत. आ ह  कोण याह  गो ीला नाह  हणत नाह . परंतू 
या कोणातून सग या फॅिसिलट ज द या पाह जेत. एक कमचार  रटायरमटला आला 

आहे. याचे एकच वष राह ले आहे. पण याला मा  हणणार तू पु याम य ेका ज या बसने 
जा. आज याचे वय स ाव न/छ प न आहे. तो माणूस इथून पहाटे पु याला जाणार. याला 
सांगवीत ा हटलेतर तेव या पुरते हो हणतात. चारचार वेळा, आठआठ वेळा फोन करावा 
लागतो. आम या साहेबांना अजून एक चाज ा. आज जेव या नगरसेवकांनी त ार  के या 
आहेत क , कुठ या डेपोला कुठे जागा ऍडज ट करायची. आप या कुठलाय बसेस आ या 
आहेत, या खरोखर इत या बसेस आ या आहेत का. इथे आ ा महाल मी ा सपोट, बी ह जी 
इ. पाच ठेकेदारांची नावे मोरे साहेबांनी सांिगतली. एव या बस काँ ॅ टवर असताना आपण 
नवीन बसेस घेणार आहोत. काम ायचे आहे. आजचा ताव आहे. या बसेस लागणार आहेत 
का. हा पण  आहे. एव या बस खरेद  कराय या आहेत. काँ ॅ ट बेसने प ह यांदा काम 
ायचे. मा  पमन ट कमचा-यांना काम देऊ शकत नाह त. कतीतर  ाय हर, कंड टर तसेच 

बसून राहतात, ह प र थती बरोबर आहे का नाह . मग आप याला एव या बस लागत 
नसतीलतर अशी प र थती का आहे. आ या पंपर  िचंचवड, पु यात नुस या बसेसच बसेस 
दसत हो या. आता तु हाला पीएमपीएमएल डे करता येत नाह  का. का कोण यातर  सं थेने, 
प कारांनी पुढाकार यायला पा हजे. मग नटबो ट नाह , टायर नाह , याचं अमकच खराब 
झालेल आहे. करकोळ करकोळ कारणाव न तुम या कतीतर  बस रका या असतात. 
तु हाला एवढे ा सपोटवाले कशाला लागतात. हे वचार यासाठ  आप यातला एक अिधकार  
पीएमपीएमएलम ये असला पा हजे. माझे सहकार  मा या मताशी सहमत आहेत क , 
पीएमपीएमएलम ये आमच े लोक असले पा हजेत. काह  शंका-कुशंका असतील तर यांना 
मा हती वचारली गेली पा हजे. पण इथे कुणा या शंका-कुशंकांचे िनरसन होत नाह . या 
दवशी वषय येतो, या दवशी मग आम या सग यांचे साठलेले असते ते बाहेर िनघते. सद य 
पीएमपीएमएलवर बोलतात. मग आम या कमचा-यांना वाटते, एवढा ह ी घालवतात आ ण 
शेपटासाठ  वचार करतात. रोज याचा खुलासा झाला पा हजे. अ ेकर साहेबांवर जबाबदार  ा. 
अ यथा तु ह  तीन सद य यास जबाबदार  राहतील. आज सभेम ये मोरे साहेबांनी कबूल केले 
आहे क , पीएमपीएमएलचे ऑड ट आहे. आज ते ोिसड ंगम ये आल ेआहे. मोरे साहेब, मी 
आ खे तर मागणारच नाह . मला फ  तीन वषाचा ऑड ट रपोट ा. मी आम या लोकांकडून 
चेक क न घेणार आहे. दर वष  ऑड ट होते का. अ जबात होत नाह . मी आ ा फोन क न 
वचारले आहे. ऑड ट झालेलेच नाह . अ जबात ऑड ट होत नाह . पे शनचा  देखील तसाच 
आहे. मला सगळे मा हत आहे. यां या ितक टात घोटाळा आहे. जाह रातीत घोटाळा आहे. 
पंिचंगम ये सु ा घोटाळा आहे. ह  येक गो  बोलावी लागत असेल, सग या गो ी नीट 
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कराय या असतील तर एकच दवस बस डे साजरा क न चालणार नाह . राखीपौ णमा साजर  
क न चालणार नाह . आज पीएमट  व पीसीएमट  एक  क न कती वष झाली. 
पीएमपीएमएल या भर यात लाखो पये वाढत आहेत. सं याकाळ  मोशी चौकात जाऊन बघा. 
आयु  साहेब, तु ह  सा यासु या गाड त जाऊन बघा. किम र या गाड त जाऊ नका. रॉ सी 
चौकात बस िनघून जाते. आ ण सग या र शा भ न जातात. बस टॉपला बस का थांबत 
नाह . याला कोण जबाबदार आहे. असे का होते. आम या बसेस आ यानंतर आ ह  या 
तु हाला देणार नाह ,असे येकाला वाटते. तु ह  काय हणणार, बस पु यातून जाऊन येणार. 
पंपर -िचंचवडमधून जाऊन येणार. यांचं तसं हणण नाह . आम या बस पु यात जाऊन येऊ 
देत. पण आम या बस परत आम या दारात येऊ ात. व तूचा मालक काय हणतो, माझी 
व तू मा या दारात असली पा हजे. या ीकोणातून यांचा हण याचा हा मु ा आहे. आमचा 
मोठा बसडेपो कुठेतर  तयार क न ठेवा. आम या बस सुटणार आहेत. ितथून तु ह  ा. 
िनगड या बस िनगड तून पाठवतो. भोसर या बस भोसर तून पाठवतो. आपले बसडेपो आहेत 
या माणे पाठवतो. परंतू स य प र थती कशी आहे, पहाटे साडेतीन वाजता आमचा ाय हर 

गेला. आ ण तु हाला काँ ॅ टरची बस सोडायची असेलतर तु ह  आम या ाय हरला बसवून 
ठेवता आ ण काँ ॅ ट बेिससवर असले या ाय हरला बस देता. तु हाला लागणार नाह तर 
तु ह  एव या काँ ॅ टर या बस कशासाठ  घेता. तु ह  घेऊ नका. तु ह  आ ासु ा दु ती 
क न घेऊ शकता. यात दु ती करा. करकोळ कारणाव न तुम या कती बसेस बंद आहेत 
यासु ा तु ह  बघा. ८५ ट के बस चालू ठेवतात, हा तुमचा आकडा खोटा आहे. अ जबात ८५ 

ट के बसेस चालवत नाह त. पावसाळा संपून गेला तर  बसला कपडा मारला गेलेला नाह . 
तुम याकडे बस धुवायला यं णा नाह . बस रोज या रोज व छ होतात का. मग नागर कांनी 
पैसे कसे ायचे. नागर कांना फॅिसिलट ज ायला नकोत का. नागर क बसम ये का बसत 
नाह त. नागर कांनी चांगले कपडे घातले क  चो न तुम या बसम ये घुसायला लागते. 
कोणीतर  कुठेतर  थंुकल ेअसेल ते अंगाला लागू नये हणून दहा वेळा व न बघायच.े बसायला 
िमळालेतर  आपण उठ यानंतर काय प र थतीत उठणार आहोत. मग ह  जबाबदार  कोणाची 
आहे. ह  जबाबदार सु ा बिघतली पा हज.े आपण नुसतेच हणतो, पुणे दशन बस माणे 
आम याकडे पंपर  िचंचवड दशन बस चालू करा. पण तु हाला कधी वाटले नाह  का क , 
पंपर  िचंचवडम येसु ा पु या माणे दशन बस चालू करा. पु यापे ा न क च चांगली थळे 
इथे आहेत. पुणे शहराला ऐितहािसक वारसा असलातर  पंपर  िचंचवडला पु यापे ा जा त 
ऐितहािसक वारसा आहे. प ह यांदा आम याकडे सु वात करायला पा हजे होती. तु ह  इतके 
दवस बस सु  का केली नाह त. याचे उ र तुम याकडे आहे का. तुम याकडे काह  उ रे 
नाह त. हणून साहेब, आप याकडे नेहमीचा एक माणूस असला पा हजे. यांना आणखी एक 
चाज देऊन बघा. याने रोजचं अपडेट ंग यायच.ं याने रोज काय चालले आहे ते पण 
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बघायच.ं ते बघायला माने साहेब हणून एक माणूस होता. या माणसासोबत ह  जी 
पु यातली मंडळ  आहेत, यांनी यांना परत िनगड ला पाठवलं. ते हा यांचा आ मा गार झाला 
आहे. यांची काह ह  चूक नसताना यां यावर इतके ऍिलगेश स केले. शेवट  ते वतःच 
हणाले क , मी िनगड तच बरा आहे. मला पु यात अ जबात नको आहे.  

मी सभागृहाचे ल  अजून एका गो ीकडे वेधू इ छते क , यांनी आप या लोकांना 
६०:४० माणे मोशन दले आहेत का. आपले लोक िमट ंगला जातात. यांनी हे तपासून 
बिघतले पा हजे. जर ६०:४० माणे मोशन दले आहेत तर आमचा एकच लास वन 
अिधकार  कसा होऊ शकतो. आम याकडून िचंचूके जात नाह त. आम याकडून रोखठोक पैसे 
घेतात. आम या ४० ट के माणसांना मोशन का नाह . आमची १२०० पैक  ६०० माणसे 
मोशनला बसतील. यावेळ  तुम याकडे मा.गवळ  साहेब होते, यावेळ  गवळ  साहेबांनी यांचे 
वािलफ केशन नाह , ती चेकर मंडळ  आहेत. मा.आयु  साहेब, तु ह  यांचा डाटा या. 

मा.अ ेकर साहेबांना सगळे मा हत आहे. आप यात या कोणाला अशी मोशन दलीत का, का 
दली नाह त, असे यांची कती लोक आहेत. ६५२९ लोक पु यातले आहेत. आम याकड ल 
१२४८ लोक आहेत. आम यात या कोणालाह  मोशन दलेले नाह . मा.मोरे साहेब, आज जे 
पदावर आहेत, यांचे वािलफ केशनसकट येकाचे तु ह  ायच े आहे. गवळ  साहेबां या 
आधीपासूनचा चाज. या- या वेळ  मोश स दली आहेत, ते तु ह  दाखवायचं आहे. आमचे 
लोक यावेळ  होते. मग आम या लोकांना तु ह  मोशन का दले नाह . तु ह  तुमची 
मोश स आधीच क न घेतलीत. मी जे बोलले ते अ केर साहेबांनी ऐकले असेल असे मी 

अपे त धरते. मा.आयु  साहेब, मी सभागृहा या वतीने मागणी करतेय क , अ ेकर साहेबांनी 
हे सगळे आ हाला आणून दाखवले पा हजे. पूव या ितथ या कती लोकांना मोशन दली 
आहेत आ ण आ हाला कती मोशन दली आहेत. इतकं परेशान करतात क , वचारायची 
सोय नाह . यांना एक माणूस सहन झाला नाह . या माणसावर ऍिलगेश स काढून या लोकांनी 
याला परत िनगड  डेपोला पाठवून दले. तु ह  आम याकडे या. आ ह  तुम या लोकांना पण 

तसंच करणार, काह  सोडणार नाह . मनात तळतळ येते. वाईट वाटते. आमची ह  वृ ी नाह ए. 
परंतू आम या अिधका-याला अशी वाईट वागणूक देणार असालतर, आ हाला ६०-४० माणे 
मोश स िमळतात का हे वचारणे ह  सभागृहाची जबाबदार  आहे. आम या लोकांना ४० 

ट के या रेिशयो माणे मोश स िमळाली पाह जेत. तु ह  ताव आणायचा आ ण आ ह  
वषयाला मंजूर  ायची. पंपर -िचंचवडमधील एखा ा पीएमपीएमएल या कमचा-याला काह  
झालेतर याला हॉ पटलम ये ऍडिमट होता येत नाह . बला हॉ पीटल असेल, चैत य 
हॉ पीटल असेल, टल ग असेल, बी हे थ केअर असेल, मोरया हॉ पटल असेल या 

णालयांची सु वधा पंपर  िचंचवडमधील पीएमपीएमएल या कमचा-यांना ावी अशी मी 
मा.आयु  साहेबांना वनंती करते, मा.महापौर साहेबांना वनंती करते. या सु वधा आम या 
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लोकांना द या गे या पाह जेत. मी जे जे बोलले आहे. अजून कोणाला बोलायचे असेलतर 
यांनी बोलावे. आ ह  उपसूचना सु ा देणार आहोत. या माणे आ ह  सगळे देणार. परंतू मी 

पु यात येऊन अ ेकर साहेबांना घेऊन येणार हे सांगते. या माणे मागील ३ वषाचा ऑड ट 
रपोट मला दाखवायचा आहे. जर ऑड ट रपोट िनघाला नाह तर आ ह  तुम यावर कारवाई 
करणार आहोत, हे ल ात ठेवा. 
 
मा.आर.एस.कुमार-मा.आयु  साहेब,मा.महापौर साहेब,सव स मा.सभागृह, या ठरावात प हलेच 
हटले आहे क , १) दो ह  महापािलकां या दािय वानुसार ५०० बसेसची खरेद  करण.े 

पीएमपीएमएल करताना असे दािय व ठरवून दले होते का क , आ ह  तु हाला आयु यभर 
सपोट करायचा. हे दािय व हणजे काय याचा अथ तर  आ हाला सांगा. २) उपरो  माणे 
बसेस उपल ध क न दे यासाठ  खरेद या व वध ट यांवर पीएमपीएमएलला आव यक िनधी 
वेळोवेळ  उपल ध क न दे याचा अिधकार मा.महापािलका आयु , पं.िचं. यांना दे यास 
मा यता देणे. - असा ठराव सभागृहात होतो का ते मला सांगा. कती कोट ंसाठ  आ ह  
मा यता देतोय. असा ठराव आम यासमोर येतो आहे. तो ला ड आहे. ठराव येताना आम या 
समोर यायला पा हजे क ,२५ कोट ,५० कोट ,१० कोट ,२० कोट . आ हाला अशी मा यता देणे 
चुक चे आहे. कतीह  पैसे ा. आमचा आयु ांवर व ास नाह  असे नाह . आ हाला आयु ांवर 
व ास आहे. पण ठराव करताना कोण याह  सं थमे ये ठरा वक र कम टाकायला पा हजे. ते 
होत नाह . ह  दु ती हायला पा हजे. मोरे साहेब तु ह  कतीह  सांगा. पंपर  िचंचवडला 
साव  आईची टमट िमळते. कमचार  असो, मोशन असो. अगद  नवीन भरतीतून १० ट के 
सु ा लोक पंपर  िचंचवडमधून घेतलेल ेनाह त. पु यातले आ ण बाहेरगावचे कती कमचार  
आहेत ते बघा. पैसे आ ह  देणार आ ण तु ह  आ हाला अकाऊंट रपोट देत नाह त. आ ाच 
मा.मंगलाताई कदम यांनी सांिगतले क , ऑड ट करत नाह त. कंपनीचे दहा पयाचे शेअस 
घेतलेतर  या कंपनीचे एवढे मोठे पु तक येते. येक वेळ  महापािलका सभेअगोदर 
कळवतात. कंपनीचे एवढे मोठे पु तक येते. आ ह  बॅल सशीट ा हणतो तर देत नाह त. 
ॉफ ट ऍ ड लॉस अकाऊंटचे पु तक माच संप यानंतर यायला पा हज.े ऑड टर बॅल सशीट 

फायना शयल इयर संप यानंतर तीन म ह यांत आम याकडे यायला पा हजे. एखा ा मुलाने 
बझनेस करायला सु वात के यानंतर याचे वड ल याला कती वष भांडवल देतात. तीन/चार 
वष झाली, कंपनी बरोबर चालत नसेलतर याचे वड ल हणतात, कंपनी बंद क न टाक. 
आ ह  गेले १० वषापासून िनधी पाठवतोय. तु ह  वतः या पायावर कधी उभे राहणार आहात. 
मा.महापौर साहेब, माझी जनरल बॉड ला वनंती आहे क , पैसे ब कूल देऊ नका. यांना पैसे 
पा हजे आहेत, यांनी बँकेतून लोन काढा. आ ह  गॅरटर राहू. कती वष पैसे ायचे. वॉडातले 
कुठले काम सांिगतले तर हणतात, पैसे नाह त. एवढे पैसे कुठून ायचे. बजेटम ये ५/१० 
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कोट  तरतूद ठेवली आहे. पीएमपीएमएलचे पैसे ायची ो हजन केली आहे का तु ह . तु ह  
५०० बसेसची ो हजन केली आहे का. आ हाला आम या वॉडात काम करायला फंडस ्  नाह त 
आ ण आ ह  दुस-या सं थेला देतो. पीएमपीएमएलब ल कतीह  बोला ते कमीच पडणार आहे. 
कारण यां या वक ग लीमम ये काय चालते. आ ह  तु हाला फायना ससाठ  मा यता ायची 
आ ण आ हाला मा हतसु ा पडत नाह . दुसर  गो  अशी आहे क , पीएमपीएमएल बरखा त 
करा. व पूव सारखीच पीएमट  व पीसीएमट  करा. आम या हातात नाह . ठराव क न महारा  
शासनाकडे पाठवून ा. नाह तर हे सुधारणार नाह त. कतीह  वष झाली तर  यांना प नास 
कोट /शंभर कोट  हे ावेच लागणार आहेत. जकात बंद झाली. एलबीट त िलिमट आली. 
सरकार कती वष पैसे देणार. पूव  ६५ कोट  देत होते. आ ा म ह याला ४८ कोट  देत आहेत. 
परत जीएसट  आ यानंतर ह  र कम कमी होऊ शकते. आपण पमन टली पैसे देऊ शकत 
नाह त. आ ण वषय करायचाच असेलतर माझी सभागृहाला वनंती आहे क , कतीह  पैसे 
ायचे असलेतर  आयु ांना लॅकचेक पॉवर देऊ नका. काह तर  र कम टाका आ ण परिमशन 
ा.  

 
मा.महापौर- या दवशी बरेच जण बोलले होते. मी सग यांना बोलायला देते. पण येकाने दोन 
िमिनटांत यांचे भाषण संपवावे. 
 
मा.सुलभाताई ऊबाळे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,मा.आर.एस. कुमार 
साहेबांनी जी सूचना मांडली आहे. पूव  जशी पीसीएमट  होती तशीच वेगळ  क न प हली 
पीसीएमट  सु  करा. मी या वषयाला खरेतर अनुमोदन देते. मा.महापौर साहेब, आपण असे 
काह  क  शकतो का, असा ताव आपण पाठवू शकतो का, कायदा वभागाला वचारा. कारण 
यावेळ  तशी प र थती न हती, कंवा यावेळ  भा याने बस यायची तशी संधी न हती. 

आ ा या कंपनीला ह  संधी ा  झाली आहे. एसपी ह  थापन झा यानंतर२००७नंतर यांनी 
डायरे टर भरलेलेलच नाह त. कंपनी फॉमशनची कुठलीह  िनयमावली बनवलेली नाह . कंपनी 
अशीच चालली आहे. ह  कंपनीच मुळात अिधकृत नाह . आप याकडे परत पीसीएमट  घेतलीतर 
आपले जे कमचार  आहेत. यांची ता पुरती पदो नती सु ा होते. ते तसेच रटायड होतात. 
यांना पशनम ये फायदा होत नाह . आप या कमचा-यां या अनुकंपा त वावर नेमणूका होत 

नाह त. नागर कां या सम या मांडतो तशा कमचा-यां या सु ा सम या मांडतो. 
पीएमपीएमएलचा वषय यातच जातो. पैसे देणे आ ण कामगारांना सवतीची वागणूक, साव  
मुलाची वागणूक आपण काय काय उपमा वाप न आपला वेळ,श  सगळे वाया घालवतो. 
नागर कां या सम या मांडू शकत नाह . नगरसेवकांना साडे चार वष झाली आहेत. पण ते 
यां या वॉडम ये एकह  बस चालू क  शकले नाह त. जर ह  प र थती असेलतर को यावधी 
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पयांवर पाणी आहे. असे करता येत असेलतर वचार करा. आप या घेतले या बसवर माट 

िसट  हणून पु यात िमरवणार असतील तर आपण आज आ मप र ण करायची वेळ आहे. 
तु ह  सग यांशी बसून बोलून वचार करा. काय फरक पडतोय. या- या प तीने वषय हावा 
अशी वनंती करते.    

 
मा.द ा साने-मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, सग यांना यासाठ  
बोलायची इ छा आहे क , पीएमपीएमएलची सव नागर कांना जाण आहे. ह  पीएमपीएमएल 
कशी चालली, काय चालली हे आप याला मा हत आहे. वाईट याचेच वाटते क , येक 
नगरसेवका या वॉडात पीएमपीएमएलचे कामगार रहायला आहेत. ते यांचे दुःख येक वेळ  
सांगतात. हे दुःखच सभागृहात मांडायचा य  केला आहे. मी मोरे साहेबांना वनंती करतो क , 
यांना आ ह   वचारला होता. ते हणाले सगळे चुक चे आहे. जर असे असेल, तु ह  असे 
हणू शकता. मी आरोप केला होता क , पंपर  िचंचवड महापािलके या मा यमातून ज ेआमचे 

कामगार आहेत, यांना तु ह  सवतीची वागणूक देता. नाह  असे उ र मी ऐकले होते. आ ा 
प ने यांनी सांिगतले, मा.सुलभाताई ऊबाळे यांनी सांिगतले, मा.आर.एस.कुमार यानंी सु ा 
सांगीतले. आज आम या कामगारांचे हालत सग यात दयनीय अव था आहे. यांना पंिचग 
करायला सु ा पु यात जावे लागते. आम या भागात पंपर  िचंचवडम ये आजपयत ७० ते ८० 
ट के जु या बसेस द या आहेत. आ ण नवीन बसेस सग या पु यात वापर या आहेत. तु ह  
हणताय तसे नाह . तु हाला ऑन रेकॉड दाखवू का. आम या पंपर  िचंचवडम ये कती 

आहेत आ ण पुणे महापािलकेत कती आहेत. तु हाला फोटो काढून दाखवतो. आमचेह  हाल 
होतात. तु ह  सांगाल नाह . आम या कामगारांची अव था हच आहे. यापूव  अ ेकर साहेबांकडे 
मी एक वषय बोललो होतो. रटायड झालेला कमचार  मेला तर सु ा याला अजून पे शन 
िमळालेली नाह . या यापे ा वाईट अव था आमची काय असणार आहे. यापूव  सु ा हा वषय 
मांडला होता. याला युइट  फंडाचे पैसे दलेले नाह त. शंभर ट के पंपर  िचंचवडला 
सवतीची वागणूक दली जाते. आम या कामगारांची पळवणूक केली जाते. कामगारांना पंिचंग 
करायला पु यात जावे लागते. यापूव  सु ा आ ह  मागणी केली होती क , पंपर  िचंचवड 
शहरातून आम या कामगारांना जाऊ ात. तुमचे लोक आम याकडे पंिचंग करायला येतात का. 
आमचे लोक तुम याकडे पंिचंग करायला जातात तर मग तुम या लोकांनाह  आम याकडे 
पंिचंग करायला येऊ ात. यांना इथे पंिचंग करायला लावा. बघु तुम यात हंमत आहे का. 
आ ह  ४० ट के वाटा देतो. याबद यात तु ह  आ हाला काय दले आहे. हा वषय तु ह  
मंजूर करणार का नाह  हे मला मा हत नाह . परंतू यानंतर या शंभर बसेस खरेद साठ  परत 
हा वषय सभागृहापुढे येणार नाह . तु ह  वाढ व ७०० बसेस घेणार. पाच ठेकेदार नेमले आहेत. 
हे पैसे कसे देणार आहोत हे सभागृहाला सांिगतले नाह . पुणे व पंपर  िचंचवडला एव या 
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बसेस देऊ असे या वषयात काह  आणलेले नाह . काँ ॅ टने घेतले या बसेस ठरा वक 
क.मी.पयत चालवा या लागतात. या चाल या नाह त तर या ठेकेदाराला पैसे ावे लागतात. 
हणजे ठेकेदाराने १०/५० गा या लाव या असतील, याला ट िमळाला नाह , काम िमळाले 

नाह तर या या गा यांना बसून जागेवर पगार ावा लागणार आहे. असे सु ा तु ह  सांगीतले 
होते. आपण या १०० बसेस वकत घेणार आहात. ७०० बसेस भा याने घेणार आहात. मग 
आम या कामगारांना ितथे काम िमळणार आहे का. मग शंभर बसेस यायची घाई का. 
आ हाला याचे उ र िमळालेले नाह . या ७५० बसेस, या ५०० बसेस या माणे तु ह  या 
नवीन बसेस या ठकाणी घेणार आहात. या माणे तु ह  आम या कामगारांना काम देणार 
आहात का. हणजे तु ह  या ठेकेदाराला पोस यासाठ  बस घेणार आहात का. हा माझा 
प हला  आहे. हणून माझी वनंती आहे क , तु ह  तुम या उ रात जे सांिगतले. मी 
तुम यावर सरळ आरोप क न सांगतो क , पीएमपीएलचा कामगार व आम या पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या कामगारांम ये आजह  आम या कामगाराला सवतीची वागणूक आहे, हे मी 
शंभर ट के सांगतो.  

 
मा.माया बारणे–मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा. सभागृह, अजडावर 
पीएमपीएमएलचा वषय आहे. यात प हली चूक यांनी अशी केली आहे क , अमाऊंटच 
टाकलेली नाह . महापािलकेकडे कती र कम पा हजे याची मागणी केलेली नाह . यानंतर 
माझी स मा.सभागृहाला वनंती राह ल क , मा.मंगलाताई कदम हणा या माणे याआधी तीन 
वषाचे ऑड ट सादर करावे. जोपयत या ऑड टची छाननी होत नाह , सभागृहाला पूवक पना 
दली जात नाह , तोपयत हा वषय मा य क  नये. आपण दरवेळ  याच- याच चुका करतो. 
आ ण नंतर यां या नावाने ओरडतो. आप याला संधी आली आहे. आपण यापूव  या रकमा 
घेत या आहेत, याचा संपूण लेखाजोखा सभागृहाला सादर करावा. यानंतर यां या तावाचा 
वचार करावा. स मा. सभागृहाने या गो ीचा गांिभयाने वचार करावा. र कम द यानंतर 
खरेतर याच ेदािय व कोण घेणार आहेत. जे हा नागर क याचा  वचारतील यावेळ  याला 
हे सभागृह जबाबदार राहणार आहे का. हणून सभागृहाने याचा गांिभयाने वचार करावा.  

 
मा.आशा शडगे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, खरेतर महापौर 
मॅडमनी दोनच िमिनटे बोलयला सांिगतले आहे. मा या सहकार  बंधूभिगनींनी सगळेच वषय 
मांडले आहेत. पीएमपीएमएलवा यांना या- या वेळ  गरज लागते, ते या- या वेळ  
आम याकडे कटोरा घेऊन उभे असतात. आपण सगळे सद य अगद  प ह या खुच पासून 
शेवट या खुच पयत आपापली मतं मांडतात. आपण फ  बडबड करतो. तु ह  आम या 
सग या सूचना ऐकायचं नाटक करायच. पु हा आम या सग या सूचना, वचार, जा हर चचा 
यव थतपणे कच-या या टोपलीत टाक या जातात. पु हा जे हा आिथक गरज लागेल ते हा 
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पु हा एकदा महापािलके या पाय-या चढतात कंवा उंबरा झजवतात असे या ठकाणी मला हे 
खेदाने सांगावे लागते. मा.मंगलाताई कदम यांनी वषय मांडला. जे हा िनधी पाठवला, ते हा 
यांनी ास सोडला, अशी अव था पीएमपीएमवा यांची आहे. आमचा कासारवाड  वॉड दोन 

भागांत वभागला आहे. ितथे बस ट करावा. खाल या भागातील प रसरातून हाय-वेला 
जा यासाठ  कमीतकमी एक ते द ड क.मी. चालावे लागते. िस स िसटरम ये बसायचे, जीव 
धो यात टाकायचा. काह  सोस असलातर याने जायच.े नाह तर पंपळे गुरव इथे जायच.े ते 
सु ा एक/द ड क.मी. अंतर आहे. तरच आ हाला बसची यव था आहे. यां या मोरे, वाघमारे 
सग यांना बोलून झाले क , तुमची जी भोसर व न बस िनघते ती, जेआरड  टाटा ीजव न 
जाते. ती कासारवाड तून जाऊ ात. जेणेक न नागर कांना बसने जाता येईल. यांचा बस 
टॉप सु ा चुकणार नाह . पंपळे गुरव बस टॉपपयत यांना सहज जाता येईल. नागर कांचा 

मोठा  सुटणार आहे. नागर कांची द ड ते एक क.मी. ची पायपीट वाचणार आहे. मी अनेक 
वेळा यासंदभात प यवहार केला आहे. पण नगरसद यां या प ाला साधं एका ओळ चे कंवा 
एका श दाचे उ र दे याची मानिसकता पीएमपीएमपीएमएलवा यांकडे नाह . मा.महापौर साहेब, 
कोण याह  मं यांना प  द यानंतर, प  िमळाले, यावर वचार करायची या चालू आहे, 
एवढे दोन ओळ ंचे प  तर  दले जाते. या सभागृहातील कोण याह  सद याने सांगाव ेक , 
आजपयत पीएमपीएमएल यांना प  दले आ ण यांनी एका श दांत उ र दले आहे का. 
नाह तर आ ह  यांना एखादा क यूटर ंटर िग ट क . हणजे जेणेक न प ाचे उ र 
दे याची कृपा ते करतील. आप या लोकांना फायदा होणार असेल तरच वषय करावा. नाह तर 
नेहमी माणे आप या शहरा या हताचे काह तर  होईल, या अपे ेने आपण यांना मदत           
करतो. सद यांनी अनेक मु े सांिगतले. यावर यांनी िनणय ावा. तरच आपण यांना 
सहकाय करावे अशी वनंती करतो. मा.अ ेकर साहेबांकडे याची जबाबदार  ायची आहे. ते 
ितथे होते यावेळ  सु ा यांनी काय दवे लावले हे सग यांना मा हती आहे. यामुळे पु हा 
यां याकडे ह  जबाबदार  देऊन ते काय दवे लावणार आहेत, याचा देखील वचार करायला 

हरकत नाह . एखादा चांगला अिधकार  ावा अशी अपे ा करते आ ण थांबते.  

 
मा.सुरेश हे -ेमा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, वषय असा आहे क , मोरे 
साहेबांनी जी कमचार  सं या सांिगतली ७७७७. यातील १२४८ फ  या भागातील आहेत. १६ 
ट के आमचे व ८४ ट के पीएमट चे कमचार  इथे सु ा सवतीची वागणूक दलेली दसते आहे. 
या भागात या नागर कांना ाधा य ा. ४० ट के नाह  लस मायनस ५ ट के. आ ण तोच 
िनयम मोशनसाठ  पण ा. मोशनबाबतीत तोच वषय झाला पा हजे. बसेस घेताना बसेसचा 
वाटा आ ह  देतोय. दुसरा मह वाचा वषय. जो वषय आला आहे. चार सद य सिमतीने 
वषय दला आहे. टँड ंग किमट ने तो वषय पा रत केला आहे. व  अथसहा य घेऊन ७०० 
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बसेस बाजारातून याय या. हे कोणा या माथी मारणार आहात. तु ह  आम याकडून पैसे 
घेणार असे दसतेय. यानंतर १०० बसेस खरेद कामी दािय व हणजे याचा ४० ट के वाटा 
आ ाच घेणार. यानंतर व ीय सं थेकडून अथसहा य उभे क न व ीय सं थांस 
पीएमपीएमएलकडून येणा-या वषाम ये कज परतफेड कर यास लागणार  व ीय हमी दे यास 
व या व ीय सहा यातून पीएमपीएमएलने आव यक ESCROW अकाऊंट उघडून यामाफत 
पेमट अदा करणे. हणजे यावेळ  पण पैसे मागणार. आज फ  १०० बस खरेद साठ  ४० 
ट के ायचे नाह ततर पुढे सु ा देत रहायचे. बसेस उपल ध झा यानंतर पीएमपीएमएलला 
आव यक संचलन तुट ची र कम/आव यकता असले या ठकाणी न वन बस डेपो उभारणे, 
न वन टिमनल बांधणे, जुने डेपो/टिमनल नुतनीकरण करणे व अ य अनुषंिगक सु वधा 
पी.एम.पी.एम.एल. या या तावातून उपल ध क न दे याचे आिथक दायी व वकारणे, 
याचा अथ ितथेसु ा पैसे लागणार आहेत. जीएसट  आ यानंतर महापािलकेचे िन त उ प न 
काय राह ल याची हमी देता येत नाह . नवीन ७०० बसेस आ ण यात अजून १०० बसेस 
हणजे ८०० बसेसची वाढ होते आहे. मागील वषातली जी आकडेवार  दली आहे, यानुसार 

पीएमपीएमएल या १४०० बसेस काया वत आहेत. ३२४ बसेस ॅ प होणार आहेत. २०० बसेस 
ेकडाऊन असतात. ६५३ बसेस भाडेत वावर आहेत. नवीन ५० बसेस, व ीय सहा यातून 

५५० बसेस व ५०० भा याने घेणार आहोत. एव या बसेसची आव यकता आहे का. याचे तु ह  
कसे केले आहे. मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, थायी सिमती या बैठक त काय िनणय 
झाला याची मा हती दली आहे का. यानंतर थायी सिमतीने या ठरावात बायफकशन क न हा 
िनधी वेळोवेळ  उपल ध क न दे याचा अिधकार मा.महापािलका आयु , पं.िचं. यांना 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणे. आज जेव या जेव या मु ांची चचा झाली 
तर  ठराव झाला, आयु ांना अिधकार दली क  हा वषय संपतोय. या वषयावर परत एकदा 
नीट वचार होणे गरजेचे आहे.  

 
मा.तानाजी खाडे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, आ ाच आम या 
प ने यांनी या ठकाणी स व तर मागदशन केले आहे. आमचे ये  सद य माजी महापौर 
आर.एस.कुमार यांनी देखील काह  सूचना के या आहेत. आज जो वषय आहे हा लँक आहे. 
हणजे या वषयात स व तर काह  समजत नाह ए. ८०० बस याय या का १०० याय या. 

एकूण कती बस घेणार आहात याचे बजेट. हे सगळे पैसे घेऊन देखील आपण काह  ट के 
र कम देऊनसु ा उ ा बसपासचा १०,००० लावलेला रेट आहे, या प तीने उ ा पैसे ावे 
लागतील. उ ा दवाळ  बोनस आला ते हा पैसे ावे लागतील. जे हा जे हा मागीतले ते हा पैसे 
देत आलो आहोत. हा वषय संशया पद आहे. माझा वैय क या वषयाला वरोध राहणार 
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आहे. पीएमपीएमएल वेगळ  केलेली सग यात चांगले राह ल. एवढे पैसे देतोय,          
पीएमपीएमएलची साव  आईची भूिमका या प तीने चालली आहे. याला माझा वरोध आहे. 
 
मा.िनतीन काळज-ेमा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, पीएमपीएमएलचा 
वषय येक वेळ  येतो. पैसे ायचे नाह  हणून वरोध होतो, सगळे होते. मा.महापौर साहेब, 
माझे मत आहे. मी सभागृहाला वनंती करतो क , यांना भेटून सु ा काह च होत नाह . हा 
वषय मंजूर क  नका. ते जोपयत माग या पूण करत नाह त, तोपयत पैसे देऊ नका. दरवेळ  
चचा होते व वषय मंजूर होतो. एकदा काय हायचे ते होऊ ा. आपण येकवेळ  यां या 
हातापाया का पडाय या. हे काह  ऐकत नाह . हे सग यांना ास देतात. बससेवा चालू करा 
हटलेतर ते अ जबात चालू करत नाह त. यांना अ जबात मदत क  नका. मी तर हणतो, 

पूण वरोध के यािशवाय ते काह  करणार नाह त. येक वेळ  भांडलो तर  पैसे देतो. पैसे 
िमळाले क  ते पळतात. कारण यांना आपली काह  गरज नाह . मा.महापौर साहेब, आप याला 
वनंती आहे क , जोपयत आमची मागणी पूण करत नाह त, तोपयत यांना पैसे देऊ नका.  

 
मा.अिनता तापक र-मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, आज 
पीएमपीएमएलचा वषय अज यावर आहे. रहाटणी, काळेवाड त बस यव थत वेळेवर नसतात. 
िचंचवडव न हंजवड पयत बस माग हायला पा हज.े या कुठून जातात. मध या र याने 
या. रहाटणी-काळेवाड त पीएमपीएमएल या कती बस चालू आहेत ते मा हत नाह . आ ा 

सु ा एक बस बंद पडली आहे. बस बस टॉपला उ या नसतात. म येच उ या राहतात. लोक 
पळत असतात. बस टॉप जथे आहे, ितथे बसने यव थत उभे राहून नागर कांना यव थत             
घेत या पाह जे. बसचे ट न पा हजे. बस काळेवाड व न आळंद ला जायला वेळेवर नसते. 
वायसीएमला जायला वेळेवर नसते. बस या वेळा नागर कांना मा हत नाह त. काळेवाड त न या 
बस द या नाह त. जु याच बसेस आहेत. चांग या दजा या बस ा यात. नागर कांचे हाल 
होऊ नयेत. काळेवाड त मा ती मंद रासमोर एक बस टॉप केला आहे ितथे बस टॉप सोडून बस 
पुढे जाऊन थांबते. नागर क पळत असतात. नागर कांना यव थत सेवा ावी. बस टॉपपाशी 
बस थांबवावी. पंपर  ते काळेवाड  र याला एक पण बस थांबत नाह . पंपर  चौकात 
पा हलेतर लोक र शाने वास करत असतात. चांगली सेवा ावी अशी सभागृहाला वनंती 
करते आ ण थांबते.  

 
मा.आरती च ध-ेमा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, प ह या िनगड कडे 
जाणा-या बसेस साई चौक रहाटणी माग जात हो या. आता बीआरट  माग झा यामुळे कोकणे 
चौक, पंपळे गुरव अशा बस वळव या आहेत. िनगड ला शाळा, कॉलेजला आमचे जे व ाथ  
जातात, यांना खूप अडचण होते आहे. यांना कोकणे चौकात बसायला जावे लागत.े पूव  या 
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टने बस जात हो या, या तशाच सु  करा यात. दुसर  एक पंपळे िनलख-आळंद  बस आहे 

ती र क सोसायट  रहाटणी माग जाते. मी अनेक वेळा सांिगतले क , ह  बस ड पी रोड पंपळे 
िनलख वाकड वशालनगर माग जावी. मला असे सांग यात आले क , या माग बस जाऊ 
शकत नाह . हडपसर-पुणे बस या मागाने जाते तर पंपळे िनलख व न आळंद ला जाणार  
बस या मागाने का जाऊ शकत नाह . ह  बस वशालनगर माग जाऊ ा,एवढेच बोलून 
थांबते. 
 
मा.राज  काटे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,तुमचे पंपळे गुरव,दापोड  
असेल,सांगवी असेल या प रसरात अनेक कायकत असतील, पीएमपीएमएलचे वकर, कामगार 
आप या भागात राहतात. यां याकडून घेतले या मा हतीव न मी तु हाला सांगू इ छतो, ते 
अ रशः पहाटे तीन साडेतीनला उठतात. धावत पळत सुटतात. माझा प  आरोप आहे, 
तुम याकडे पूण सेट ंग असते. कुणाला युट  देतात, कुणाला देत नाह त. सकाळ  ४.०० वा. 
जर  माणूस गेलातर  गाड  नाह  हणून याला परत घर  पाठवायच.े तु ह  वतःहून याला 
घर  पाठवत असालतर याला या दवसाचा पगार ा. तु ह  याला या दवसाचा पगार देत 
नाह त. हा अ याय नाह तर काय आहे. का हणून एवढं फुकट पळत जायचं आ ण तु ह  परत 
पाठवायच,ं काय कारण आहे. दुसर  गो , तुम याकडे ऑफ सला आलोतर ितथे पा हलेतर 
तुम याकडे कती फटर ऑफ सम ये काम करतात. फटर ऑफ सला पा हजेत का वकशॉपला 
पा हजेत. तुम या हण या माणे तु ह  सगळे अिधकार वापरता. कुणी तुम या पुढे पुढे केले 
क  याला पा हजे ती युट  दली जाते. मग तो चेकर असेल, फटर असेल, याला ऑफ सला 
ऑफ स बॉय हणून घेतले जाते. तुम या हण या माणे सग या सु वधा. मघाशी 
मा.मंगलाताई कदम हणा या, आम याकडे खूप चांगले आहे. मला वचारायचे आहे क , तु ह  
दुजाभाव करत नसालतर तु हाला िनणय घेताना कळाले नाह . फ  पु यातच दशन बस चालू 
करता आ या. तु ह  पीएमपीएमएल ह  सं था एकच मानता मग तु हाला सांगायला का 
लागत.े पंपर  िचंचवड आप या ह त येते तर ितथेपण पयटन बस चालू करावी हे तु हाला 
वतःहून कळत नाह . हे सांगायची वेळ आम यावर का येते. तु हाला आम याकडून बस 

पाह जेत, आम याकडून पैसे पा हजेत, डेपो पा हजेत. फाय ा या तेव या गो ी पाह जेत. मग 
आम या नागर कांना सु वधा ायला का कमी पडता. तुम याकडे ऑफ सम ये जे काम करतात 
मग ते फटर असतील. यां या नावासकट मी देऊ शकतो. इतका प  माझा आरोप आहे. 
तुमचा कारभार प हला सुधारा. चांग या कारे करा. भाडेत वावर या बस घेताय, या 
कंप या असतील यांना कोणीतर  बांधील आहे. िन तपणे दे याघे याचा यवहार होत असेल 
हणून आपण यांना पोसतोय का. असे होत असेलतर अितशय चुक ची गो  आहे. मा. ीकर 

परदेशी साहेबांनी यां या काळात या बंद असले या बस चालू के या हो या. पीएमपीएमएल 
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फाय ात आणली होती. आपण यां या माणे व छ कारभार करावा. साहेब, पुढ ल वेळ  
येताना तुम या टाफचे वग करण एकदा आ हाला ा. यानुसार यांचे ाय हर कती, 
कंड टर कती, फटर कती, आमचे ाय हर कती, कंड टर कती हे सु ा आ हाला कळू ा. 
हे समांतर पातळ वर ायचे असतीलतर याचा पु हा एकदा वचार केला पा हजे. साहेब, एक             
मह वाची गो  हणजे, तु हाला आ ा बराच वषाचा अनुभव आलेला दसतोय क , पंपर  
िचंचवड महापािलके या सभेत एकदा वषय आला क  यावर सभेम ये भरपूर चचा होते. 
भरपूर आरोप होतात. हणून तु ह  यावेळ  पेशल काळजी घेतलेली दसतेय. ह  पेशल 
काळजी हणजे, ७ नंबरचा वषय आहे, यात हटल आहे क , बसेस उपल ध क न 
दे यासाठ  खरेद या व वध ट यांवर पी.एम.पी.एम.एल. ला आव यक िनधी वेळोवेळ  उपल ध 
क न दे याचा अिधकार मा.महापािलका आयु , पं.िचं.यांना ावा. हणजे परत इथे यायलाच 
नको. सभागृहाला परत त ड दाखवायलाच नको. एवढ  काळजी आपण पुरेपूर घेतली आहे. काय 
गरज आहे. लोकांना कळू दे क , तु ह  काय करता. व छ कारभार करा. सभागृहासमोर येऊ 
दे. साहेब, तु ह  कामगारांचा न क  वचार करा. आमचे कमचार  सकाळ  ४ वा. तुम या 
वेळेत येतात, तु ह  यांना परत पाठवता. याचा मी िनषेध करतो.  

 
मा.झामाबाई बारणे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,पीएमपीएमएल या हा 
वषय बराच वेळ चालला आहे. ये  पदािधका-यांनी, प ने यांनी, माजी महापौरांनी चचा केली 
आहे. याच माणे मी सु ा सांगू शकते. यात उ लेख आहे. पाचशे का शंभर अंदाज े कती 
गा या घेणार. आ ण याची कती र कम देणार आहोत. सग यांनीच उ लेख केला आहे क , 
पैसे ायचे नाह त. परंतू असे हटले तर  असे होणार नाह  हे सग यांना मा हत आहे. पैसे 
ावे लागणार आहेत. या वषयावर चचा करत असताना आम या सभागृहने या/प ने यांनी 

उ लेख केला क , खरेतर याची मा हती िमळाली पा हजे. सद यांनी जे काह  तळमळ ने 
सांिगतले आहे. अिधका-यांनी पण ऑड टब ल प पणे सांिगतले पा हजे क , हे असं असं झालं 
आहे. आपण डोळे झाकून यां यावर व ास ठेवतो. हणजे आंधळं दळतयं आ ण कु ं पीठ 
खातयं असा कार आहे. असे न करता सभागृहातील सव सद यांनी या सूचना के या आहेत, 
आपण याचा वचार क न काटकसर ने व कशा प तीने महापािलकेकडून कती र कम 
ायला पा हजे हे ठरवले पा हजे. आपण पाचशे बसेस याय यात का शंभर बसेस याय यात 

याचा उ लेख केलेला नाह . या वषयात कती र कम ायची आहे याचा उ लेख केलेला नाह . 
कती बसेस याय या याचा उ लेख दसलेला नाह . आम या कमचा-यांना पीएमपीएमएलम ये 
यव थत वागणूक िमळत नाह . असे झाले नाह  पा हजे. मी मागील वेळ  सु ा महापौर 
साहेबांना वनंती केली होती क , वॉडमधील जे अंतगत र ते आहेत. २४ मी.चे र ते आहेत, 
४० मी.चे मोठे र ते आहेत. या र यांमधून बसगा या जा यात अशी मागणी केली होती. डांगे 
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चौकातून थेरगाव गावठाण, मोरया मंगल कायालयापासून अशोका सोसायट  काळेवाड  
फा यावर या गा या िनघा या पाह जेत. कारण ये  नागर क व लहान मुले, अपंग व ाथ  
यांना लांब जायचे असेलतर यांचे हाल होतात. यांना एक क.मी. पयत चालत जावे लागते. 
ये  नागर क व अपंग व ा याक रता अंतगत ट घेतल ेपा हजेत. मी अनेक वेळा मागणी 

केली आहे. एवढेच सांगू इ छते व थांबते.  

 
मा.शारदाताई बाबर-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,मी फ  एकच 
िमनीट बोलणार आहे. पीएमपीएमएल या कामकाजाब ल सव प ीय नगरसेवक ओरडत आहेत. 
प ने यांनी तर कळवळून सांिगतले आहे. प नेते हणा या क , दोन दवसांत काय असेल 
तर सांगा. दोन दवसांपूव  नगरसेवकांनी क पले ट केली होती. गेले साडेचार वषापासून मी 
क पले ट करतेय. यात आता ५/६ म हने रा हले आहेत. आपण यांना शंभर बस देणार, 
यानंतर ते आप याला एक बस देणार. हणजे हे कधी देणार, तु ह  आ हाला शंभर बस ा, 

नंतर आ ह  तु हाला एक देऊ. यात आमचे पाच/सहा म हने जाणार, हणजे आमची पाच वष 
पूण झाली. तुमची बस या टने जाते आहे, ती फ  आम याकडे वळवा. न क  काय ॉ लेम 
आहे. पीएमपीएमएल वभ च करा. कशाला एक  करताय. असे हटलेतर यांची ित या 
काह च नाह . मा या भागात बस टॉप लावला आहे पण बसच नाह . बस कधी येईल ते सांगा. 
मला जा त बोलायला आवडत नाह . बोलून उपयोग होत नाह  यासाठ  िचड आली आहे. मला 
या शंभरातली नाह  पण या जु या गा या आहेत, यातली दली तर  चालेल. मा या 
वॉडमधून वायसीएमला जाणारे नागर कांची सं या जा त आहे. आ ा मा.आर.एस.कुमार यांनी 
तसेच मा.सुलभाताई ऊबाळे यांनी पण वषय मांडला होता क , पीएमपीएमएल खरेच वभ  
करा. आपण पैसे देऊन यांचे ऐकून या. येकवेळ  जी.बी.त उठून बोला. कशाला कंपनी 
पा हजे. एवढेच सांगते. जय हंद, जयमहारा . 
 
मा.शांताराम भालेकर - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, आज या ठकाणी 
ये  नगरसे वका मा.झामाबाई बारणे बोल या या माणे आंधळं दळतयं आ ण कु ं पीठ 

खातयं ह  खर  प र थती आहे. सभागृहाने खरोखर डोळे उघडायची गरज आहे. मा.महापौर 
साहेब, तु ह  थोडा सु ा राग येऊ देऊ नका. आपला पीएमपीएमएलमधील ह सा आहे १६ 
ट के, यांचा ह सा आहे ८४ ट के. पैसे देताना मा  ४० ट के माणे आपण पैसे ायच.े 
आ ण आप याला वागणूक जी िमळते, एक ट का सु ा आप याला कंमत नाह . आप याला 
ितथे कवड ची पण कंमत नसताना आपण खरेतर आंधळे आहोत. आपण हे का करतोय हेच 
कळत नाह य. येक वेळ  वषय येतो, सगळे बोलतात, सगळे वरोध करतात आ ण वषय 
मंजूर केला जातो असे का होते. हणजे आपण ख-या अथाने आंधळे आहोत. आपण डोळस 
हायची, डोळे उघडायची गरज आहे. ४० ट के र कमेचा ह सा देऊन सु ा ह  प र थती. 
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मा.महापौर साहेब, आपण आपली पीसीएमट  चालवली असती, ४० ट के र कम जी देतो ती 
इथे लावली असतीतर आपली पीसीएमट  आज एक नंबर झाली असती. जगात कुठेह  बघा 
वाहतूक यव था हटली क  ती नेहमी तो यातच असते. पण आपली प र थती िन तपणे 
सुधारली असती. आ ा सांिगत या माणे आपण डोळसपणे डोळे उघडून काम करायची गरज 
आहे. माझी सभागृहाला वनंती आहे क , हा वषय मंजूर क  नका. स मा.सभागृहाने िनणय 
यावा. पीएमपीएमएलला पैसे ायचे काम क  नका. एवढेच या ठकाणी बोलतो. 

 
मा.धनंजय आ हाट - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, खरेतर परवा या 
वषयावर चचा सु  असताना िमट ंग तहकूब झाली होती. कारण पीएमपीएमएल या 
कारभारा वषयी स मा.सद यां या भावना अितशय ती  व पा या आहेत. हणून कोणाला 
वषय मंजूर करावासा वाटला नाह . परवा आ हालाह  तसेच वाटले. असा गलथान कारभार. या 
वषयाला संमती दे यापे ा सभागृहातून बाहेर िनघून गेलेले बरे. हणून मु ाम कोरम कमी 
केला व िमट ंग तहकूब झाली. मंगलाता नी पण भाषण केले. मला ता चं भाषण फार आवडलं. 
कारण यांनी यां या भाषणात ाचाराचे मु े उप थत केले. अगद  ितक ट छाप यापासून ते 
पंिचंग पयत सगळे ाचाराचे आरोप यांनी केले. आज स ाधार  असताना एवढे मो ठे 
धाडसं, िनभ डपणे यांनी केले. यामुळे मी यांचे मनापासून अिभनंदन करतो. पण दुसर  
बाजू पा हलीतर कुठेतर  हा वषय पास करायची मानिसकता यां यात आहे. जर हे सगळं 
डो यांनी दसतय. सद य हणतात क  आ हाला हे कळत नाह , आ हाला हे नाह  ते नाह . 
मुळात आपण सगळे अिधकार  यांना वािधन केले आहेत. एक साधा हशोब आहे. 
पीएमपीएमएल पूव ची पीसीएमट , पीएमट  १९७४ पासून २००६ पयत ३३ वषाचा हशोब आहे. 
या ३३ वषाम ये भांडवली खच व महसूली खच यावर .११९ कोट  इतका खच इथे झाला आहे. 
पीएमपीएमएल यांचा फ  ९ वषाचा संसार अजूनह  अिधकृत नाह . पीसीएमट चे 
पीएमपीएमएलम ये वलीनीकरण झा यानंतर ऍ ीमट नाह , िनयमावली नाह  हणून हा 
अनिधकृत संसार असे मी हणतोय. यावर आजपयत ५६३ कोट  पये खच झाला आहे. इथे 
मोठा ाचार आहे. आप या तीन सद यांना सिमतीवर घेतले आहे. परंतू सगळा अंकुश पुणे 
महापािलका व विश  लोकांकडे आहे. आप याला काह च मनासारखे करता येत नाह . जर 
पीसीएमट  वतं  सं था असतीतर आज महापािलकेला चांगले दवस आले असते. चांग या 
प तीने आधुिनक करण आणून एक चांग या प तीची दळणवळण यव था यात आपण क  
शकलो असतो. अजूनह  वेळ गेलेली नाह . आपण अजूनह  ठराव क न शासनाला कळवू शकतो 
क , आ हाला पीएमपीएमएलमधून वभ  करा. आज एवढा मोठा खच करायचा वषय इथे 
पाठवला आहे. मी पीएमपीएमएल या अिधका-यांचे कौतुक करतो क , कती तोलून मोलून, 
कुठ याह  कारची भाषा यातून वषय समजून येणार नाह  असा छुपा वषय इथे आणला 
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आहे. ते तीन प तींनी बस खरेद  करणार आहेत. दो ह  सं थां या दािय वानुसार या ठकाणी 
५०० बस खरेद  करणार आहेत. आ ाच एका सद यांनी सांिगतले आहे क , आपण यांना 
आंधळेपणाने परिमशन देतोय. कुठलीच आकडेवार  दलेली नाह . जर ह  आिथक सं था आहे 
तर  या वषयात फ  बस या व तूचा उ लेख केला आहे. परंतू या बस घेणार आहोत, याचे 
बजेट कती आहे. अशी कोण याह  कारची परिमशन इथे घेत नाह त. ५०० बस कशा घेणार 
आहोत. कारण येक बसची खरेद  वेग या प तीने आहे. पु हा एकदा खाली १०० बसेस 
खरेद चा उ लेख आहे. यां या िमट ंगम ये जे िनणय झाले आहेत, ते सगळे िनणय पु हा इथे 
अवलोकनासाठ  आले आहेत. एकाच वषयात कती सावळा ग धळ आहे. एका वषयात कती 
वषय लपवलेले आहेत. इथे आलेले स मा.अिधकार  यां या खा या या मा यमातून 
सभागृहाची दशाभूल करत आहेत. यां या ांची उ रे पा हलीतर स मा.सद यांनी यांना जे 

 वचारले होते, यांनी यात या एकाह  ाचे सकारा मक उ र दलेले नाह . हे होणार 
नाह . हे श य नाह . हा शासन िनणय आहे. मग मला सांगा. सभासद इथे बोलतात. आमचे 
यां यावर कोणतेह  िनबध रा हलेले नाह त. आ हाला मनासारखे काह  करता येणार नाह . 
हणून माझे मत आहे क , आपण एकतर या बसेस वतः महापािलके या मा यमातून वकत 

घेऊन देऊ. आ ण सग यात मह वाची गो  हणजे यात पारदशकता िनमाण होईल. ह  
महापािलका चाल व यात व वकासात टाटा क पाचे फार मोठे योगदान आहे. पूव सु ा 
स मा.सद यांनी पठाणता नी देखील सांिगतले होते क , टे को कंपनी या बस खरेद  करा. ते 
जर या शहरासाठ  एवढे करत असतीलतर आपण टाटा मोटस या बस खरेद  के या पा हजेत. 
हे सगळे आप याला करता येईल परंतू यासाठ  धाडसाने िनणय घे याची गरज आहे. आजची 
पंपर  िचंचवड महापािलकेची यथा काय आहे हे यांना समजून सांगता येईल. आज शहरात 
चांगले बस टॉप नाह त, चांग या बसेस नाह त. आप याला हा जाह र िनणय घेता येईल. 
आजह  पीएमपीएमएलचं कुठ याह  कारचं ऍ ीमट नाह , कुठ याह  कारची िनयमावली 
नाह . हणजे ल न झालं आहे पण सगळं र ज टड नाह . फ  मनाने एक  आहेत. अशा 
कारे अनिधकृतपणे हा सगळा कारभार सु  झाला आहे. ऑड ट नाह . आजपयत दले या 

पैशांचे ऑड ट झालेले नाह . आ ाच ता नी सांिगतले. सगळं डो यांना दसतय हणून सद य 
वरोध करतात. हणून माझे असे हणणे आहे क , एकतर हा वषय नामंजूर करावा. ब कूल 
मंजूर  देऊ नय.े स मा.आयु ांकडून न याने एक वषय आणून वतं पणे प रवहन सं था 
थापन करावी. अशा कारे या ठकाणी होत असलेला ाचार व होत असले या सग या 

गो ींतून आप याला बाहेर पडायचे आहे. यां या पापात आपण सहभागी होऊ नका. यात फार 
मोठा ाचार आहे एवढेच इथे दसतेय.  
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मा.रामदास बोकड - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, आ ा खरेतर या 
वषयावर ब-याच सद यांनी आपले मत य  केले आहे. पण मी दोन/तीन मु ांवर जा त 
बोलणार आहे. या ठकाणी पंपर  िचंचवड महापािलके या, पीएमपीएमएल या मा यमातून 
पीसीएमट या वषयावर बोलणे हे ख-या अथाने सभागृहाचे, या शहराचे दूदव आहे क , 
पीएमपीएमएल या मा यमातून पीसीएमट चा वषय सभागृहात चचला येतो. सभा तहकूब होते. 
या वषयावर सभागृहात चार/चार तास चचा चालते. ख-या अथाने आमचे दूदव आहे. 
जे हापासून ह  पीसीएमट  पीएमपीएमएलम ये वलीन झाली, ते हापासून पुणे महापािलके या 
वतीने, पीएमपीएमएल या असले या मनमानी कारभारामुळे या शहरातील चाकरमा यांचा व 
कामगारांचा अपमान झाला आहे. या ठकाणी चाकरमा यांना कोणताह  याय िमळालेला नाह . 
मी हा िन त इथे सभागृहा या मा यमातून आरोप करतोय. कामगारांनी आम यासार या 
सद यांना िनवेदन द यानंतर एक/एक वषभर पीएमपीएमएल यांना जाग येत नसेल, आज 
कामगारांची काय अव था आहे. हाळंूगे एमआयड सी, चाकण एमआयड सीत सकाळ  आम या 
शहरातला कामगार जातो. याचा सकाळचा दोन तास लेट लागतो. या या कुटंूबाला पगार 
कमी िमळतो. याला जबाबदार कोण असेलतर पीएमपीएमएल आहे. आमचा कामगार सकाळ  
पाचला घर सोडतो, याला आठला बस िमळते. याचे पंिचंग ७ वा. असते. या कामगाराने 
काय करायच.े मग या महानगरपािलकेचे नाव जगात असेल आ ण पीएमपीएमएलमुळे जर या 
महानगरपािलकेचे नाव खराब होत असेलतर तातड चा िनणय या. या शहराचे नाव खराब होऊ 
देऊ नका. पीएमपीएमएल मधून पीसीएमट  वेगळ  करा, असाच सवाचा सूर आहे. यावर 
खरोखर िनणय या. पीएमपीएमएलम ये आम या सद यांना काह ह  कंमत नाह . एक 
वषापूव  िनवेदन दले होते. पण यावर कोणताह  वचार झाला नाह . मा या प ाला साध ेउ र 
दले नाह  हे दूदव आहे. आ ा महापौरांनी सांिगतले. आ हाला येथे बोल यासारखे भरपूर आहे. 
पण मी जा त बोलत नाह . पण िन त सभागृहा या वतीने पीएमपीएमएलचा िनषेध करतो. 
पंपर  िचंचवड महापािलकेला पीएमपीएमएल या वतीने जी वागणूक दली जाते याचा 
सभागृहात जा हर िनषेध करतो. नुसत पैशांचं गठुडं यायचं आ ण सेवा ायची नाह , हे या 
मनपाच,े शहराचे काम नाह . यातून शहराची होणार बदनामी. आयु  साहेबांनी, महापौर मॅडम 
यांनी याकडे ल  ावे. पीएमपीएमएलचा जो कारभार चालला आहे तो थांबवावा. अ यथा सव 
सद यांनी सांिगत या माणे माझेह  मत आहे क , पीसीएमट  पीएमपीएमएलपासून वेगळ  करा. 
सवसामा य नागर कांना, कामगारांना, चाकरमा यांना याय िमळेल. ीमंतांना सु ा याय 
िमळेल. ते सु ा पीसीएमट ने खेड, राजगु नगर, चाकण, तळेगाव, लोणाव यापयत आरामात 
जातील याब ल दुमत नाह . मी माझे दोन मु े बोलून माझे व य संपवतो. जय हंद.  
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मा.योगेश बहल-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, मोरे साहेबांनी जे उ र 
दले. कंवा गेले दोन तांस आपण या वषयावर चचा करतोय. परंतू मला वाटतेय क , सव 
स मा.सद यां या पीएमपीएमएलब ल भावना ती  आहेत. असे असताना मा  सभागृहाने कंवा 
आपण हे वसरता कामा नये क , पूव  पीसीएमसी व पीएमसी दो ह  सभागृहांनी एक त 
मा यता द यानंतर ह  कंपनी फॉम झाली. कंपनी फॉम झा यानंतर पीएमपीएमएलचा कारभार 
चालू झाला आहे. यां या कारभारात या दु या अपे त आहेत. यावर बोलणे जा त 
यो य राह ल असे मला वाटतेय. आ हाला आमची पीसीएमट  परत करा असे हटले तर  हा 
िनणय आता आप या हातात रा हलेला नाह . मागे पुणे महापािलकेने सु ा असा ठराव केला 
होता. परंतू शासनाने यावर काह  िनणय घेतलेला नाह . असा िनणय यायचा झालातर  पु हा 
शासन दरबार  िनवेदन सादर करावे लागले. मघाशी अनेक सद यांनी भाषण करत असताना 
काह  चांगले मु े मांडले आहेत. परंतू मला मोरेसाहेबांकडून एका गो ीचा खुलासा हवा आहे. 
कारण मा.मंगलाताई कदम यांनी यां या भाषणात, अनेकांनी यां या भाषणात ६०-४० 
ह यावर भर दला आहे. ६०-४० हा ह सा फंड ंगसाठ  आहे असे माझे मत आहे. परंतू 
मोशनसाठ  ४० ट के लागू होऊ शकत नाह . आ ण कसे करणार ते कळालेले नाह . ितथे 

महापौर असतात, आयु  साहेब असतात, चेअरमन ड बु आसवानी असतात. मग आपण एकदा 
दो ह  कंप या एक  के या हणजे मज के या. मग सग यांची िसिनऍर ट  ह  िसिनऍर ट च 
राहणार आहे. यात बदल कसा होईल. ट केवार त बदल कसा होईल. मोशन देताना सहा 
ितकडचे व चार इकडचे असे श य नाह  असे माझे ामा णक मत आहे. कारण म जग झालेले 
आहे. हणून कदािचत आम या कमचा-यांना याय िमळत नाह ए का. कदािचत हे आमचे 
अ ान आहे का. कदािचत आ ह  चुक चे बोलतोय का. मा.महापौर साहेब, खरेतर याचा खुलासा 
आयु  साहेबांनी कंवा मोरे साहेबांनी करावा. कारण आमची धारणा अशी आहे क , एकदा 
म जग झा यानंतर यात िसिनऍर ट  वेगळ  कशी करणार. असे करता येईल का. दुसर  गो  
हणजे इथे या भावना मांड या गे या आहेत. मा.महापौर, मा.आयु  व मा. थायी सिमती 

अ य  ह  तीन मंडळ  आमची आहेत. यां या कामाची या ी मा.मंगलाता नी यां या 
भाषणातून सांिगतली आहे. परंतू मोरे साहेब, तु हाला या सव गो ींवर ख-या अथाने िनयं ण 
आणायचे असेल, तुमचं आमचं माझं तुमचं हे कर यापे ा दो ह  महापािलकांनी िमळून ह  
आपली कंपनी आहे. खरेतर पीएमसीने पीएमसी हटले नाह  पा हजे आ ण पीसीएमसीने 
पीसीएमसी हटले नाह  पा हजे. याला पीएमपीएमएलच हटले पा हजे. आ ण यात सुसू ता 
आणायची हणून आपण आरडाओरडा करतो, बोलतो, घसा कोरडा करतो. पण यातून िन प न 
काह  होत नाह . मा.आयु  साहेब, मला असे वाटते क , यांचे जबाबदार अिधकार  आहेत. 
यांना पंपर  िचंचवड शहरात वतं  इमारत ायला पा हजे. कारण आमचा ४० ट के ह सा 

असलातर  ४० माणे खूप मोठ  र कम दर वष  या महापािलकेला देऊ लागतो. मग इथ या 
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कमचा-यां या काह  अडचणी असतील, नागर कां या काह  अडचणी असतील, बस या अडचणी 
असतील याब लचे यांचे हणणे ऐकून यायला हे ज र  नाह  क  आम या माणसाला ितथे 
वारगेटलाच जायला लागले पा हजे. यासाठ  इथे एक वतं  इमारत उपल ध क न ावी. 

इथे एक जबाबदार अिधकार  बसवा हणजे महापािलका सभेत इतका आरडाओरडा होणार 
नाह . या काह  सम या आहेत, अडचणी असतील. सभेत अनेकांनी टब ल, डेपोब ल 
सांिगतले. मग यात सुसू ता आणायची असेलतर महापौरांनी आदेश ावेत. आ ण असा य  
करावा क , या शहर म यवत  ठकाणी पीएमपीएमएलचे एक चांगले ऑ फस असले पा हज.े 
ितथे जबाबदार अिधकार  बसले पा हजेत. जेणेक न आप यासार या नगरसेवकांना ितथे 
जाऊन यां या यथा मांडता येतील, नागर कांना जाता येईल. तशा कारची योजना चांग या 
प तीने केली पा हज.े मागे अ ेकर साहेब हे काम बघत होते. नंतर यांची बदली इथे झाली. 
परंतू यांना अित र  पदभार देऊन यात कोऑ डनेशन करता येते का हे सु ा आपण पहावे. 
मला वाटते, मोरे साहेब, मी जे  केले आहेत, मला यांचे उ र िमळाले क , पीसीएमसी व 
पीएमसी एक  होऊन पीएमपीएमएल ह  कॉमन कंपनी झाली आहे. यामुळे िसिनऍर ट  कंवा 
मोशन चॅनल दो ह चे वेगळे आहे असे मला वाटत नाह . मा.महापौर साहेब, आपण खुलासा 

करायचा आदेश ावा. मा.आयु  साहेबांना वनंती आहे क , यांना खुलासा क  ावा.  

 
मा.भाऊसाहेब भोईर-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,पूव  एक परंपरा 
होती क , भाषण करायला िशकायचे असेलतर पीसीएमट चा वषय आला क  यावर बोलायचे. 

येकाला बोलायचा आनंद घेता येतो आ ण आप या यथा देखील मांडता येतात. परंतू याच 
परंपरेतील मी देखील कायकता अस यामुळे मी देखील थोडाफार बोल याचा आनंद घेतो. माझी 
न  वनंती आहे, एक न  सूचना आहे. पूव  म हना द ड म ह यातून एकदा वषय यायचा. 
यामुळे मनापासून आनंद हायचा क , आज आप याला भाषण करायची संधी िमळणार आहे. 

परंतू आता वषातून एकदा वषय येतो. खरेद चा वषय हणजे फार मह वपूण वषय आहे. 
अ यंत ज हा याचा वषय आहे. यावर वचार करत असताना माझी न  वनंती आहे क , 
आ ा सव सद यांनी यां या भावना य  के या आहेत. यात महापौरांनी जातीने ल  घालाव.े 
एक िनयोजन आराखडा असतो या माणे आपण महापािलकेचा वकास करतो. याप तीने 
पीएमपीएमएल या संदभातील आप या भावना काय आहेत, या येक प ीय सद याने 
याचा वषभरासाठ  मा टर लॅन तयार करावा. भौगोिलक या पुणे शहराची व आपली तुलना 

कदा प होऊ शकत नाह . झपा याने वाढलेली लोकसं या व आपले व तार करण यात खूप 
तफावत आहे. यामुळे िनयो जत आराखडा तयार करावा. कंबहुना पंपर  िचंचवड शहरासाठ  
वषभराचा मा टर लॅन तयार करावा. या कोणातून आप या असले या उणीव असतील, 
नवीन टस ्  असतील यांचे िनयोजन करा. नाह तर पुढ ल वष  अशाच प ती या भावना 
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ऐकायला िमळतील. पु हा एकदा भाषण करायची संधी िमळून चांग या वाईट गो ी काय आहेत 
ते बोला या लागतील. सव प ांतील लोकांना बोलवून आपला मा टर लॅन तयार करावा. 
आम या शहरा या, आम या नगरसेवकां या या भावना आहेत, याची अंमलबजावणी 
कर या या ीकोणातून उपाययोजना करायचा य  करावा. ध यवाद.  

 
 
मा.मोरे (सह यव थापक य संचालक,पीएमपीएमएल)-स मा.महापौर महोदया, सव स मा. 
सभागृह, बहल सरांनी जो  केला, यात २००७ साली जी कंपनी थापन झाली, यावेळ  
पूव  पीएमट  व पीसीएमट चे कमचार  मज झाले. जशा मालम ा आ या, तसे दोघांचे दािय व 
सु ा आले. आ थापना सु ा मज झाली. यामुळे अमुक मालम ा पीसीएमट ची, अमुक 
मालम ा पीएमट ची असे हणता येणार नाह . तसेच कमचा-यांबाबतीत देखील हणायला वाव 
नाह . कालच जी काह  िसिनऍर ट  िल ट प लश झाली आहे. मालेगावकर सिमती थापन 
कर यात आली होती. यानुसार ह  िसिनऍर ट  िल ट तयार झाली आहे. दो ह  पीएमट  व 
पीसीएमट कड ल कमचार  या तारखेला बदली कामगार हणून जू झाले होते. या 
दवसा या दनांकानुसार ह  िसिनऍर ट  िल ट प लश झाली आहे. कंपनी इंड यल ड युट 
ऍ ट ९ अ नुसार सूचना देऊन िसिनऍर ट  िल ट प लश झाली आहे. याम ये प हला 
पीसीएमसीचा कमचार  असू शकेल कंवा पीएमसीचा कमचार  असू शकेल. तसे हणायला वाव 
नाह . कदािचत प हला यांचा असेलतर बाक  चार आपले असतील. पण तसे हणायला वाव 
नाह . कमचार  मज झा यानंतर आज अमुक कमचार  हा पीएमसीचा आहे. ७५ ट के 
पीएमसीला ा आ ण २५ ट के पीसीएमसीला ा कंवा ६० ट के ितकडे ा आणी ४० ट के 
इकड यांना ा असे करायला, असा भेदभाव करायला वाव नाह . आता रो टर तपासून िमळाले 
आहे. या रो टरनुसार जे काह  आर ण असते. एससी असेल, एसट  असेल, हजेएनट  असेल, 
या माणे िसिनऍर ट  िल टनुसार, चॅनलनुसारच मोश स होतील कंवा केली जातील. यानुसार 

आम या ४० ट के कमचा-यांचे मोशन केले पा हजेत असे नाह . दो ह कड ल कमचार  मज 
झाले अस यामुळे हे पीएमपीएमएल सं थेचे कमचार  आहेत. यामळेु ६० यांचे व ४० यांचे 
असे करायला वाव नाह .  

 
मा.योगेश बहल-स मा.महापौर साहेब,मोरे साहेबांनी या ाचा उलगडा केला आहे.परंतू मघाशी 
यांनी ट केवार  सांिगतली. या ट केवार नुसार एकूण सात हजार अिधकार /कमचार  ितथे 

असताना पंपर  िचंचवडचे फ  १६/१७ ट केच कमचार  ितथे राहतात. मग अशा प र थतीत 
कंपनी फॉम करत असताना ६० ट के फायना शयल जबाबदार  ठरवून दली आहे. मज झाले, 
एक  केले हे तु ह  लअर केले. या माणे िसिनऍर ट  िल ट कॉमन झाली हे बरोबर झाले. 
परंतू बसेस कती असा यात, जशी मागणी असेल या प तीने ावे. हणून दो ह  बाजंूनी 
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समतोल राख या या अनुषंगाने अिधकार  असेल कंवा रपोट ग असेल हे ठेव यासाठ  पंपर  
िचंचवडम ये ऑ फस असणे गरजेचे आहे. आ हाला हे रपोट ग वेळोवेळ  िमळाले पा हजे. ४० 
ट के फंड ंग टाकताना आ ह  काह ह  आकडे टाकायचे. आ हाला सेवा उपल ध होताना                         
२० ट के होते का, २५ ट के होते का १५ ट के होते याचे मॉिनटर ंग कसे होणार. यासाठ  
काय सू  असणार आहे. कमचार  भरती करताना सु ा पूव  आमचे १८०० कमचार  होते, आता 
१२४८ इतके राह ले आहेत. उरलेले ५५०० कमचार  ितकडचे असतील. भ व यात याचे काय 
धोरण असणार आहे. यामुळेच ह  वसंगती आहे. यामुळे जे ६०-४० चं फायना शयल 
पसटेज ठरवून दले आहे, ते शासनाने ठरवून दले आहे का कंपनी फॉम करताना हे नॉमस ्  
ठरले आहेत ते सांगावे.   

 
मा.मोरे (सह यव थापक य संचालक,पीएमपीएमएल)-स मा.महापौर महोदया, सव स मा. 
सभागृह, दनांक १९/४/२००७ रोजीचा शासन आदेश आहे. शासनानेच ६०-४० असा रेिशयो 
ठरवून दला आहे. द.१९ ए ल २००७ ला शासनाचे प  आले होते.  

 
मा.शिमम पठाण – हे प  वाचून दाखवा.    
 

(मा.मोरे,सह यव थापक य संचालक,पीएमपीएमएल यांनी प ाचे वाचन केले.) 
 

मा.शिमम पठाण – यात ६०-४० कुठे आहे. 
 

मा.मोरे (सह यव थापक य संचालक,पीएमपीएमएल)-स मा.महापौर महोदया, सव स मा. 
सभागृह, यात ६०-४० असे िन त आहे. यानंतर संचालक मंडळाने सूचना दलेली आहे. 
प रवहन मंडळ संचलनात जी तूट येत असते, ती तूट भ न काढ यासाठ  शासनाने आदेश 
केला आहे. यात प  केले आहे क , वािम वानुसार ह  तूट भ न काढावी. या माणे पुणे 
महानगरपािलकेस ६० ट के व पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस ४० ट के असे दले आहे.  
 

मा.सुलभाताई ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, तु ह  हा वषय तहकूब ठेवा.  

 
मा.मंगलाताई कदम-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,खरेतर ावण 
म हना न क  चालू आहे, असे मोरे साहेबांचे भाषण ऐक यावर वाटले. तु ह  जेवढं बोलत होता 
याला मी इकडून वाहा वाहा असेच बोलत होते. टँड ंग किमट  चेअरमन मह वाच ेआहेत. 
यामुळे तु हालाच आरती करावी लागणार आहे. मा.महापौर आ ण मोरे साहेब, तु हाला 

मा.योगेश बहल यांनी जो  वचारला होता एक आ ण तु ह  पोथी पारायण आ खं 
सांिगतलं. यांनी काय सांिगतले, कंपनी झा यानंतर तु हाला िसिनऍर ट माणे मोश स 
करायची आहेत. हणून आयु  साहेब, मी मघाशी सांिगतले क , आप यातला एक अिधकार  
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ितथे असला पा हजे. आ हाला वसर का पडतो. कारण हा वषय झा यानंतर परत पु यात 
कोणी जायच.े हणून आप याकडून या सग या गो ींचे फॉलोअप सुटतात. हणून आपला एक 
अिधकार  असला पा हज.े प हले सु बराव पाट ल होते. नंतर गवळ  साहेब होते. मोरे साहेब 
बरोबर आहे ना. सु बराव पाट ल होते यावेळ  सु ा पीएमपीएमएल अ त वात होती. यावेळ  
यांनी जी मोश स दली आहेत. यांनी जी मोश स देऊन आज कोणकोणती लोक आहेत, 

मग यांची शै णक अहता. शै णक अहता कमी कर यासाठ चा वषय या किमट त घेतला 
होता का. ते झाले होते का. या सग या गो ी पाह यासाठ  आमचा अिधकार  असला पा हजे. 
मला वाटते क , मोरे साहेबांनी सभागृहात मांडलेले सगळे  ऐकले आहेत. मोरे साहेबांनी हे 

 िलहून घेतले आहेत. अ ेकर साहेबांनी ते ऐकले आहेत. आ ण अ ेकर साहेब तर 
आम याच तावड त आहेत. आहे आणखी एक चाज. आयु  साहेब तु हाला मा य आहे का. 
तु ह  पण सांगा, तु हाला मा य आहे का, अ कर साहेबांना पीएमपीएमएल समज यासाठ  
अजून एक अित र  चाज ावा. ते मा य असेल नसेल ते आ ाच सांगा. हणजे आयु  
साहेब आ हाला वषयाचं काह तर  करायला. चाज हणजे काय तर यांनी आ हाला 
पीएमपीएमएलची मा हती ायची. कारण यांना पीएमपीएमएलची मा हती आहे. आप यात या 
कोण याह  माणसाला आ ा वाटले क  अ ेकरांना ावे तर यांनी पुढे क न यावे. मी 
सांिगत या माणे पंपर  िचंचवड कोऑड नेटर हणा कंवा काह ह  हणा. मा.आयु  साहेब, 
आ हाला काह  ॉ लेम नाह . आ हाला सग यांना इथून यांना सांगता आले पा हजे, 
यां याशी बोलता आले पा हजे. आ ा सद यांनी या या गो ी सांिगत या, या सग या 

गो ी यांना वचारता आ या पा हजेत. मोरे साहेब तु ह  सांगताय, आज ोिसड ंगम ये इथे 
आले आहे. पीएमट  व पीसीएमट  दो ह  एक त झा यानंतर यावेळ  आमचे जे लोक होते, 
यांचे मोश स िसिनऍर ट माणे, वािल फकेशन माणे झाले आहेत का नाह  हे आ हाला 

बघायचे आहे. मघाशी मा.शांताराम भालेकर यांनी देखील सांिगतले क , आपण सगळे बोलतो 
पण शेवट  वषय मंजूर करतो. शेवट  वषय कशासाठ  मा य करतो कारण पंपर  िचंचवड 
शहराची लोकसं या आता वाढली आहे. आप या नागर कांना ा सपोटची सु वधा चांगली 
िमळाली पा हजे. यासाठ  आपण परत परत भोपळे चौकात येतो. परंतू याचा फायदा 
पीएमपीएमएल यांनी घेऊ नये. अजून टडर िनघालेले नाह . परंतू आ ा जसे सग यांचे हणणे 
आहे क , या वषयात आकडेवार  का आलेली नाह . अजून टडर िनघालेले नाह . मा.आयु  
साहेब, आमचा तुम यावर अ जबात अ व ास नाह . तु ह  या ट याचे पैसे ायचे आहेत, 
या माणे या ट याचे पैसे ाल याब ल दुमत नाह . पण मा.महापौर साहेब, आ हाला असे 

वाटते क , आम या पंपर  िचंचवडमधील लोकांना ा सपोट सु वधा चांगली िमळावी, व छ 
िमळावी. एवढ  द ता यावी, मी एवढ च वनंती करते. 
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मा.योगेश बहल- मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, माझी वनंती अशी 
आहे क , आ ह  पीएमपीएमएलचा वषय सभागृहात आला क  दरवेळ  ओरडत असतो. परंतू 
यातून िन प न काह च होत नाह . एक जबाबदार अिधकार  हणून आयु  साहेब इथे 

बसतात. आयु  साहेबांनी कमीत कमी एवढ  हमी ावी क , तु ह  या शहरात एक कायालय, 
यांचे अिधकार डे युट कराल. तरच आ ह  आ ा हा वषय करणार आहोत. नाह तर आ हाला 

हा वषय करायचा नाह . आप या कायालयाला ते जागा देऊ शकतात. मा.महापौर साहेब, 
आ ह  आम या अडचणी महापौर हणून तुम याकडे व आयु ांकडे ह काने मांडू शकतो. 
अ ेकर साहेबांची बदली ितकडून इकडे झाली आहे. मघाशी मा.मंगलाताई कदम यांनी काय 
सांिगतले क , अ ेकर साहेबांना ऍड शनल चाज हणून नाह तर कोऑड नेटर हणून चाज 
ावा. आ ह  अडचण मांडली तर यांनी याचे कोऑड नेशन करावे व आ हाला सांगावे. 

या यित र  या शहरात पीएमपीएमएलचे ऑफ स व दोन/तीन व र  लेवलचे अिधकार  
उपल ध क न ावेत. जेणेक न आ हाला सभागृहाचा वेळ खच करावा लागणार नाह . 
पीएमपीएमएल आप याकडे काह तर  मागायला आ यानंतर इथे सद यांना दु ःखी अंतकरणाने 
भाषण करावे लागते, अशी वेळ आम यावर पु हा येऊ नये. नागर कांना सोईचे हावे. आमचे 
नगरसेवक आपले हणणे ितथे जाऊन मांडू शकतील. बस वेळेवर येत नाह . लिनंग नाह , 
नवीन ट पा हजेत. अमुक पा हजे. हे जे दुखणे आहे. मा.राज  काटे यांनी मघाशी सांिगतले 
क , आपले कमचार  पहाटे पु यात जातात. यांनी बस िमळाली नाह तर यांना परत यावे 
लागत.े सद यांनी या त ार  मांड या आहेत, याचे िनराकरण करता यावे यासाठ  आ हाला 
इथे एक कायालय ावे. भले म हना दोन म ह यांनी ा. परंतू ा. तरच आ ह  हा वषय 
मंजूर करणार आहोत.  
 

मा.आयु -मा.महापौर साहेब,सव स मा.सभागृह, पीएमपीएमएल ह  एकतर वतं  कंपनी आहे. 
यांचे वतं  बोड आहे. आ ण यांचे जे मु य अिधकार  आहेत ते सु ा आयएएस अिधकार  

आहेत. पीसीएमसी या बाजूने तीन डायरे टर आहेत. स मा.महापौर, स मा. थायी सिमती 
अ य  व मी असे तीन जण आहेत. पंपर  िचंचवडसाठ  जॉ ट एम.ड . बाबतीत जे आहे, 
यात जॉ ट एम.ड . यांनी सव महापािलका सभा व थायी सिमती सभा या सग या सभांना 

उप थत राहणे आव यक आहे. यावेळ  मा. वण अ कर जॉ ट एम.ड . होते, यावेळ  ते 
येक मा.महापािलका सभेला व मा. थायी सिमती सभेला उप थत रहात होते. यामुळे 

जॉ ट एम.ड . यांना सभेला उप थत राहणे कंप सर  करायला पा हजे. हा वषय आप याला 
पीएमपीएमएल या बोडवर ठेवावा लागेल. दुसरा ऑ शन असा आहे क , जे जनरल मॅनेजर 
आहेत, ते पमन टली पीसीएमसी ए रयात असावेत अशी मागणी आप याला करता येईल. 
यासाठ  आप याकडे सेपरेट के बनसु ा आहे. आपण पीएमपीएमएल या जॉ ट मॅने जंग 

डायरे टरसाठ  लोखंडे सभागृहात सेपरेट के बन बनवलेली आहे. यांना जर पीसीएमसी या 
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कायालयात बसायचे असेलतर, यासाठ  यांना जागा क न देऊ. डे फनेटली आ ह  तीन जण, 
आपण सद यांनी या भावना य  के या आहेत, या यां या बोड िमट ंगम ये कषाने 
मांडू. आपण जे-जे  मांडले आहेत, यां यावर जा तीत जा त सो यूशन काढ यात येईल.  
 

मा.सुलभाताई ऊबाळे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, मोरे साहेब २००७ 
या नवीन फॉमशननुसार आपण तीन डायरे टर भरलेले नाह त. याची मा हती आपण देऊ 

शकता का. सिमती/उपसिमती जे काह  असेल, यात अजून तीन लोक भरायचे रा हलेले आहेत.   
 

मा.मोरे(सह यव थापक य संचालक,पीएमपीएमएल)-मी संचालक मंडळाची रचना एक िमिनटांत 
वाचून दाखवतो.  
 

मा.सुलभाताई ऊबाळे – मोरे साहेब, या जागा रका या आहेत का भरले या आहेत तेवढेच 
सांगा. 
 

मा.मोरे (सह यव थापक य संचालक,पीएमपीएमएल)-या जागा र  आहेत. या वषयी शासनाला 
कळ वले आहे.   
 

मा.सुलभाताई ऊबाळे-मा.महापौर साहेब,पुणे महापािलकेतील एक नगरसद य पीएमपीएमएल या 
किमट वर डायरे टर आहेत. आप या महापािलकेतून कोणी सद य या किमट वर नाह त. 
तु ह  पदिस  सद य हणून महापौर हणून जाता. मा.महापौर,मा.आयु  व मा. थायी 
सिमती अ य  हे ितघे पदिस  सद य हणून ितथे जातात. यां याकडे तेवढा वेळ नाह  क , 
जनसामा यां या त ार  ितत या माणात ितथपयत पोहोचू शकतील. जे तीन सद य भरायचे 
रा हलेले आहेत. या तुलनेत आप याकड ल दोन सद य ितथे यावेत. यांची सं या ऑलरेड  
जा त आहे. तु ह  थांबा, या वषयाची घाई कशाला करताय. आप याला काह तर  काँ ट क  
ात. आपण एवढं मोठं हातातून सोडतोय. यानंतर आप याला या वषयात कोणी वचारणार 

नाह . याचे तु ह  आ हाला कळवा. शासनाकडे आहे तर कुठे आहे. फॉलोअप कुठे करायचा 
आहे, काय करायचं आहे ते तु ह  आ हाला कळवा. हे शासक य काम करत आहेत. ते काय 
राजक य नाह त. ह  शासक य काम करणार  मंडळ  आहेत. कागदाला कागद िचकटवायचा 
आहे, ठराव मंजूर एवढाच यांचा वषय आहे. बाक  यांच सगळ आधीच झालेलं असणार 
आहे. आप याकडे फ  अवलोकनासाठ  वषय आला आहे. यात हे तीन सद य तु ह  या. मी 
मा.प ने यांना वनंती करते क , तु ह  हा वषय आता थांबवा. तीन डायरे टर य ंम ये 
आम या सभागृहातील दोन लोक पा हजेत अशी उपसूचना देते. 
 
मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन देतो. 
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मा.सुलभाताई ऊबाळे-मा.महापौर साहेब, यांनी कोणाची िशफारस केली आहे. कोणाचे नाव 
पाठवले आहे ते कळायला पा हजे.  
 

मा.मोरे (सह यव थापक य संचालक,पीएमपीएमएल)- तीन न हेतर दोनच पदे र  आहेत. एक 
संचालक व  व दुसरे संचालक मानव संसाधन. दहा डायरे टर पैक  ह  दोन पदे र  आहेत. 
नगर वकास वभागाला कळ वले आहे.  
 

मा.सुलभाताई ऊबाळे-मा.महापौर साहेब, पीएमसीतले एक नगरसेवक यात आहेत.  
 

मा.मोरे (सह यव थापक य संचालक,पीएमपीएमएल)-हा शासन तरावर ल मॅटर आहे. या दोन 
पो ट शासन तरावर ल आहेत. पुणे महानगरपािलकेचे एक सद य यात आहेत.  

 
मा.नारायण ब हरवाडे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो – शासन िनणय 
ं .एन.यु.आर.२०१३/र. .३३८/न व-३३ दनांक १८/२/२०१४ अ वये प रवहन उप मातील 

संचलन तूट संबंिधत महानगरािलकांनी भ न काढणे बंधनकारक केले आहे. तसेच महारा  
शासन, नगर वकास वभाग यांचेकड ल पञ ं ./पीएमपीएमएल/३०१३ चे पञानुसार या माणे 
शासनाने सेवकांचा पगार ह  बाब संचलन तुट म ये येते, याच माणे महामंडळातील 
कामगारांना सुधार त वेतन ेणीनुसार फरकापोट  देय र कम देखील संचलन तुट चा भाग ठरते 
असे कळ वलेले आहे. यानुसार दो ह  महानगरपािलकांनी सुधार त वेतन ेणीनुसार फरकापोट  
देय र कम तीन ह याम ये दे याचा िनणय घेतलेला आहे. या माणे पीएमपीएमएलने 
कामगारांना सुधार त वेतन ेणीचा फरकापोट  र. .३०० कोट ंची मागणी दो ह  
महानगरपािलकेकडे यां या वािम वाचे ह या माणे केलेली आहे. या माणे पुणे 
महानगरपिलकेने ६० ट या माणे र. .१८० कोट  पैक  दुसरा ह ा र. .५०/- कोट  
पीएमपीएमएलला दलेला आहे. याच माणे पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने वािम वाचे ४० 
ट के ह या माणे र. .१२०/- कोट  पैक  दुसरा ह ा र. .४०/- कोट  दलेला आहे.  

२०१६-२०१७ या अंदाजपञकाम ये पीएमपीएमएल मधील कामगारांना सुधार त वेतन ेणीचा 
फरक देणेकामी तरतूद केलेली आहे. यास अनुस न पीएमपीएमएल शासनाने पं 
िचं.मनपाकडे र. .४०/- कोट ची मागणी केलेली आहे. तर  कामगारांना सुधा रत वेतन ेणी 
फरकाचा ितसरा ह याचा धनादेश देणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच द.१ मे २०१६ पासून 
आरो य वभाग मनपा पुणे माफत पीएमपीएमएल मधील सेवकांना अंशदायी वैदय कय योजने 
अंतगत सेवा दे यात येत आहे. या योजनेअंतगत पंपर  िचंचवड शहरातील ५ दवाखा याचा 
समावेश कर यात आलेला आहे. 

आजिमतीस पीएमपीएमएल मधील एकुण सेवकांपैक  ३००० ते ३५०० सेवक पंपर  िचंचवड 
शहरामधील र हवाशी आहेत. तर  सदर सेवकां या सोईसाठ  पंपर  िचंचवड मधील खालील 
दवाखा यांचा समावेश करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
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अ. . हॉ पटलचे नाव  गावाचे नाव 
१ आ द य बला हॉ पटल   थेरगाव 
२ लोकमा य हॉ पटल  िनगड   
३ लोकमा य हॉ पटल  िचंचवड  
४ टिलग हॉ पटल   िनगड   
५ चैत य हॉ पटल  िचंचवड  
६ बी एलकेअर वायसीएम हॉ पटल  
७ मोरया हॉ पटल  िचंचवड  
८ ए स हॉ पटल  औंध 
९ मॅ स युरो हॉ पटल  कासारवाड  
१० टार हॉ पटल  आकुड  
११ िनरामय हॉ पटल   िचंचवड  
१२ ओम हॉ पटल  भोसर  

                                       
तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने पीएमपीएमएल कर ता ६०/४० या 

त वानुसार घे यात येणा-या १५५० बसेसपैक  ५५० वातानुकूिलत बसेस एम.एस.आर.ट .यु.या 
क शासना या अंिगकृत सं थेकडून घे यास, १०० बसेस पुणे व पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या ६०/४० या त वानुसार खरेद  कर यास व उव रत ९०० बसेस माकट 
फायना स मेकॅिनझम या माणे महामंडळा या ठरावा माणे गठ त ४ सद य सिमतीने 
ठर वले या पेिशफ केशन व सेवा तर करारा माणे घे यास मा यता देणेत येत आहे.              
 
मा. भाकर वाघेरे- मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  

 
मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  

 
(मा.द ा य साने, मा.तानाजी खाडे, मा.अनंत को-हाळे, मा.िशतल िशंदे, मा.िनलेश बारणे, 
मा.धनंजय आ हाट यांनी वरोध दश वला.) 
 
मा.महापौर- यांचा वरोध आहे यांचा वरोध न दवून यावा.  

 
मा.महापौर- वरोध न दवून हा वषय उपसूचनेसह मंजूर कर यात येत आहे. 
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 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 
ठराव मांक -९१०             वषय मांक-१     
दनांक-२३.८.२०१६          वभाग-मा.आयु   

 
संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .भू ज/६/का व/२७५/२०१६  

                     द.९/८/२०१६ 
             २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .१६९२४ द.९/८/२०१६      

 

पी.एम.पी.एम.एल. अ य ीय तथा यव थापक य संचालक यां याकड ल दनांक 
१५/०७/२०१६ या प ानुसार पी.एम.पी.एम.एल. संचालकांचा ठराव .१८ द.२/०७/२०१६ 
अ वये पी.एम.पी.एम.एल. साठ  एकुण १५५० बसेसे तीन प तीने खालील माणे उपल ध 
कर याचा िनणय घे यात आलेला आहे. यास अनुस न या ित ह  कार या धोरणांस ा  
होणा-या बसेससाठ  आव यक डेपो व अनुषंगीक सु वधा यासाठ  लागणारा िनधी व 
पी.एम.पी.एम.एल. संचयनातील अित र  येणा-या तुट चे आिथक दािय व व व ीय 
सं थां या मा यमातून अथसहा य उपल ध कर यासाठ  म.न.पा.ने महामंडळा या व ीय 
सं थांसाठ  हमी दे याबाबत मा. थायी सिमती माफत मा.महापािलका सभेकडे ताव 
सादर क न होणारा िनणय पी.एम.पी.एम.एल.कडे कळ वणेस वनंती केलेली आहे.  
१) दो ह  म.न.पा. या दायी वानुसार ५०० बसेसची खरेद  करणे.  
२) पी.एम.पी.एम.एल. या मा यमातून फायना स मेकॅिनझम प तीने ५०० बसेसची 

खरेद  करणे.  
३) ए.एस.आर.ट .यु. मा यमातून भाडे त वावर वातानुकूलीत ५५० बसेसची खरेद  करणे.  

वर ल प ा या अनुषंगाने पुणे म.न.पा.ने यां या मा. थायी सिमतीम ये  
खालील माणे मा यता देऊन पुणे म.न.पा. मा.मु य सभेकडे ताव सादर  
केलेला आहे.  

१) पी.एम.पी.एम.एल. साठ  ७०० बसेस ा बाजारातून अथसहा य उभे क न घे यात 
या यात. 

२) १०० बसेस वतः या/म.न.पा. या िनधीतून या यात. 
३) ७५० बसेस भाडे त वावर घेणेत या यात. 
४) वर लसाठ  आव यक असलेली र कम बस खरेद ची व वध ट पे पार पाड यानंतर 

पी.एम.पी.एम.एल. ला वेळोवेळ  उपल ध क न दे याचे अिधकार मा.महापािलका 
आयु  यांना देणेस मा यता दे यात यावी. 

५) माकट फायना स माणे करावयाची या पी.एम.पी.एम.एल. माफत राब व यास व 
या माणे व ीय सं थांना येणा-या वषाम ये कजफेड परत कर यास लागणार  व ीय 
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हमी दे यास व या व ीय सहा यातून पी.एम.पी.एम.एल. ने ESCROW अकांऊट 
उघडून यामाफत पेमट अदा करणे. 

६) वर ल माणे बसेस उपल ध झा यानंतर आव यक लागणार  संचलन तुट ची 
र कम/न वन बस डेपो उभारणे, न वन टिमनल बांधणे, जुने टिमनल व डेपो 
नुतनीकरण करणे या अनुषंगीक सु वधा उपल ध क न पी.एम.पी.एम.एल. माफत 
सादर होणा-या तावा या आिथक दायी व वकार यास मा यता देणे तसेच या 
ितनह  कार या बसेस उपल ध क न देणेसाठ  महामंडळा या ठरावा माणे गठ त चार 
सद य सिमती बस पेिस फकेशन, परतफेड अदा करावयाचे िनयम व या माणे 
वेळाप क, बे ट माकट फायना स पोजल, स हस ले हल अ ीमट इ. ठर व याचे सव 
अिधकार चार सद य सिमतीस दे यास मा यता देणे.  

पी.एम.पी.एम.एल. अ य  तथा यव थापक य संचालक यांचेकड ल प  तसेच 
गठ त चार सद य सिमतीची दनांक ६/०८/२०१६ ची मा.आयु , पुणे म.न.पा. यां या 
अ य तेखाली झाले या बैठक तील सुचनांचे अवलोकन क न पी.एम.पी.एम.एल. साठ  
१५५० बसेस उपल ध क न देणेकामी खालील माणे ताव मा. थायी सिमती माफत 
मा.महापािलका सभे या मा यतेकामी सादर कर यात आलेला आहे. 

१) पी.एम.पी.एम.एल.साठ  ७०० बसेसकामी बाजारातून व य सं थांकडून अथसहा य 
उपल ध क न खरेद  करणे व ह  सव या पी.एम.पी.एम.एल. माफत राब वणे.  

२) १०० बसेस खरेद कामी महापािलके या दायी वानुसार सन २०१६-१७ साठ या 
अंदाजप क य तरतुद ंतून पी.एम.पी.एम.एल. साठ  िनधी या लेखािशषातून िनधी 
उपल ध क न दे यास, 

३) ७५० बसेस भाडे त वावर घे यास, 
४) व य सं थांकडून अथसहा य उभे क न व य सं थांस  पी.एम.पी.एम.एल. कडून 

येणा-या वषाम ये कज परतफेड कर यास लागणार  व ीय हमी दे यास व या व ीय 
सहा यातून पी.एम.पी.एम.एल. ने आव यक ESCROW अकांऊट उघडून यामाफत 
पेमट अदा करणे. 

५) वर ल माणे बसेस उपल ध झा यावर पी.एम.पी.एम.एल.ला आव यक संचलन तुट ची 
र कम/आव यकता असले या ठकाणी न वन बस डेपो उभारण,े न वन टिमनल 
बांधणे, जुने डेपो/टिमनल नुतनीकरण करणे व अ य अनुषंिगक सु वधा 
पी.एम.पी.एम.एल. यां या तावातून उपल ध क न दे याचे आिथक दायी व 
वकारणे. 

६) उपरो  तीनह  कारे बसेसे उपल ध क न देणेकामी पी.एम.पी.एम.एल. कड ल चार 
सद य सिमतीस बस पेिस फकेशन, परतफेड अदा करावयाचे िनयम, याचे वेळाप क, 
बे ट माकट फायना स पोजल, स हस ले हल अ ीमट ठर व याचे अिधकार दे यास 

७) उपरो  माणे बसेस उपल ध क न दे यासाठ  खरेद या व वध ट यांवर 
पी.एम.पी.एम.एल. ला आव यक िनधी वेळोवेळ  उपल ध क न दे याचा अिधकार 
मा.महापािलका आयु , पं.िच.ंयांना दे यास मा यता देणेत येत आहे.  
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    तसेच शासन िनणय ं .एन.यु.आर.२०१३/र. .३३८/न व-३३ दनांक १८/२/२०१४ 
अ वये प रवहन उप मातील संचलन तूट संबंिधत महानगरािलकांनी भ न काढणे 
बंधनकारक केले आहे. तसेच महारा  शासन, नगर वकास वभाग यांचेकड ल पञ 
ं ./पीएमपीएमएल/३०१३ चे पञानुसार या माणे शासनाने सेवकांचा पगार ह  बाब 

संचलन तुट म ये येते, याच माणे महामंडळातील कामगारांना सुधार त वेतन ेणीनुसार 
फरकापोट  देय र कम देखील संचलन तुट चा भाग ठरते असे कळ वलेले आहे. 
यानुसार दो ह  महानगरपािलकांनी सुधार त वेतन ेणीनुसार फरकापोट  देय र कम 

तीन ह याम ये दे याचा िनणय घेतलेला आहे. या माणे पीएमपीएमएलने कामगारानंा 
सुधार त वेतन ेणीचा फरकापोट  र. . ३०० कोट ची मागणी दो ह  महानगरपािलकेकडे 
यां या वािम वाचे ह या माणे केलेली आहे. या माणे पुणे महानगरपिलकेने ६० 

ट या माणे र. . १८० कोट  पैक  दुसरा ह ा र. . ५०/- कोट  पीएमपीएमएलला 
दलेला आहे. याच माणे पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने वािम वाचे ४० ट के 
ह या माणे र. . १२०/- कोट  पैक  दुसरा ह ा र. . ४०/- कोट  दलेला आहे.  
 २०१६-२०१७ या अंदाजपञकाम ये पीएमपीएमएल मधील कामगारांना सुधार त 
वेतन ेणीचा फरक देणेकामी तरतूद केलेली आहे. यास अनुस न पीएमपीएमएल 
शासनाने पं िच.ंमनपाकडे र. .४०/- कोट ची मागणी केलेली आहे. तर  कामगारांना 

सुधा रत वेतन ेणी फरकाचा ितसरा ह याचा धनादेश देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
तसेच द.१ मे २०१६ पासून आरो य वभाग मनपा पुणे माफत पीएमपीएमएल मधील 
सेवकांना अंशदायी वैदय कय योजने अंतगत सेवा दे यात येत आहे. या योजनेअंतगत 
पंपर  िचंचवड शहरातील ५ दवाखा याचा समावेश कर यात आलेला आहे. 
 आजिमतीस पीएमपीएमएल मधील एकुण सेवकांपैक  ३००० ते ३५०० सेवक 
पंपर  िचंचवड शहरामधील र हवाशी आहेत. तर  सदर सेवकां या सोईसाठ  पंपर  
िचंचवड मधील खालील दवाखा यांचा समावेश करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 
अ. . हॉ पटलचे नाव  गावाचे नाव 
१ आ द य बला हॉ पटल   थेरगाव 
२ लोकमा य हॉ पटल  िनगड   
३ लोकाम य हॉ पटल  िचंचवड  
४ टिलग हॉ पटल   िनगड   
५ चैत य हॉ पटल  िचंचवड  
६ बी एलकेअर वायसीएम हॉ पटल  
७ मोरया हॉ पटल  िचंचवड  
८ ए स हॉ पटल  औंध 
९ मॅ स युरो हॉ पटल  कासारवाड  
१० टार हॉ पटल  आकुड  
११ िनरामय हॉ पटल   िचंचवड  
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१२ ओम हॉ पटल  भोसर  
                                       
तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने पीएमपीएमएल कर ता ६०/४० या 
त वानुसार घे यात येणा-या १५५० बसेसपैक  ५५० वातानुकूिलत बसेस 
एम.एस.आर.ट .यु.या क शासना या अंिगकृत सं थेकडून घे यास, १०० बसेस पुणे व 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ६०/४० या त वानुसार खरेद  कर यास व उव रत 
९०० बसेस माकट फायना स मेकॅिनझम या माणे महामंडळा या ठरावा माणे गठ त ४ 
सद य सिमतीने ठर वले या पेिसफ केशन व सेवा तर करारा माणे घे यास मा यता 
देणेत येत आहे.              

अनुकूल- ८१       ितकूल- ०६ 
 अशी मते पडली व सदर ठराव बहुमताने मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
        -------- 
मा.महापौर – ो रे 

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

( वषयाचे वाचन केले.) 
मा.महापौर – ो रे आ ा चालू करते.  
 
मा.आशा शडगे -मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,  
 
मा.वैशाली काळभोर - मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वाचला आहे.  
 
मा.महापौर – ताई तु ह  बसा, वषय मांक २ या.  
 
मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, यांना जायचे आहे यांनी जावे. आमचे काह  हणणे 
नाह . आ ह  ऐकले क  नाह . मागासवग यांना जर साथ ायची नसेलतर यांना सभागृहाबाहेर 
पाठवा. माझी वनंती आहे, यांनी सभागृह सोडावे. आपण ो रांचा तास पुकार यानंतर या 
उभी राह या आहेत. मग यांनी बोलायला सु वात केली आहे. आपण या समाजाचे नेतृ व 
करतो या समाजाचे  मांडायचे का नाह त.  

 
मा.महापौर – ो रे यायचीत का वषय यायचे हे वचारते आहे.  
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मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, परवा दवशी ो रे नंतर यायची असा वषय झाला 
होता. प हला वषय झाला आहे. दुसरा वषय सु  केला आहे. वा त वक ो रे मह वाची 
आहेत यात दुमत नाह .     

 
मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, ो रे यायची नसतीलतर नाह  हणून सांगा. आमचे 
काह  हणणे नाह . मी या समाजाचे नेतृ व करते, या समाजाब ल  वचारणे जर गु हा 
ठरत असेलतर माझी वनंती आहे क , यांना ऐकायचे नाह  यांनी सभागृहाबाहेर जाव.े 
मा.महापौर साहेब, तु हाला हात जोडून वनंती आहे. आपण पुकार यानंतर आ ह  उभे रा हलो 
आहोत.  

 
मा.आशा शडगे – मा.महापौर साहेब, परवा या िमट ंगला असेच ठरले होते क , प हला वषय 
झा यानंतर ो रे यायची. तु ह  वनंती केलीत, तु ह  सांिगतले क  कालचा अधवट  
पूण करावा लागेल. हणून आ ह  हो हटले. तु हाला िमट ंगला जायचे आहे, सग यांनी ज र 
जाव.े  

  
मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, ो रे चालू करा.  

 
मा.आशा शडगे – स मा.महापौर, स मा.आयु  व स मा.सभागृह, खरेतर या ठकाणी अ यंत 
वाईट वाटते. परवा सभागृहातील काह  ये ांनी सांिगतले क , तुमची ो रे नंतर घेऊ यात 
का. आ ह  कसलाह  कंतू परंतू न करता सांिगतल,े काह ह  हरकत नाह .  

 
मा.शिमम पठाण – अ जबात काह  बोलायचे नाह .  

 
मा.आशा शडगे – आ हाला समजतेय सभागृहात कसे बोलायचे ते. 
 
मा.महापौर – मा.पठाणबाई,तु ह  खाली बसा. 

(सभागृहात ग धळ) 
मा.आशा शडगे – स मा.महापौर, आजची ो रे हणजे या शहरातील ५० ट के नागर क 
अनुसूिचत जाती जमाती, भट या जाती यासाठ  असलेले  वचारतोय. तर सु ा 
बोल यासाठ  वेळ मागायला भांडावे लागते आहे. खरेच ह  शोकांितका, हे दूदव आहे. खरेतर ह  
मा हती ऐकलीतर तु हाला िन तच आ य वाटेल. खरेतर हे लोकशाह चे मंद र. इथे 
सगळेजण एक िन य करतो, मनापासून ठरवतो क , सव समाजाच,े सव नागर कांचे  घेऊन 
आ ह  इथे सभागृहात येतो. असा िनणय, असा िनधार, असे वचन मनोमन वतःशी घेतो. 
आ ण या लोकशाह या मंद रात पाऊल ठेवतो. परंतू इथे आ यानंतर आ हाला काह तर  
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वेगळेच िच  बघायला िमळते. यावेळ  अनुसूिचत जाती जमाती व भट या समाजासाठ  
राब व यात येणा-या क याणकार  योजनांसाठ  अंदाजप कात कती ट के िनधी राखून ठेवणे 
बंधनकारक आहे. स मा. महापौर, या ठकाणी ५ ट के िनधी राखून ठेवणे बंधनकारक आहे, 
असा शासन आदेश असतानासु ा जी आकडेवार  आ हाला आप या शासनाकडून उपल ध 
झाली आहे, यातून सरळ सरळ दसते आहे क , जो शासन आदेश आहे, या ठकाणी ५ट के 
िनधी हा अनुसूिचत जाती जमातींसाठ  राखून ठेवला पा हजे. च क हा शासन आदेश       
कच-या या टोपलीत टाकायचे काम पािलकेत शासनाकडून केले जाते आहे.  

स मा.महापौर, मी  वचारला होता क , २००६ पासून २०१६ पयत जो काह  भांडवली 
खच वजा जाता महसूली उ प न कती आहे. तर जी काह  आकडेवार  आहे ती अ यंत 
दुःखदायक आहे, वेदना देणार  आहे. ऐकताना वाईट वाटतेय. एकूण सग यांची वृ ी पाहतानाह  
तसेच वाटतेय क  याकडे ल  देणे कोणाला गरजेचे वाटत नाह . खरेतर ७६८९.९२ कोट  आहे. 
इतका महसूल आप याला ा  होतो. ५ ट के िनधी हणजे आप याला साधारणतः ३९३.५ 
कोट  इतका िनधी हणजे सग या या काह  अनुसूिचत जाती जमाती व भट या समाजा या 
लोकांसाठ  वापरला पा हजे. शासनाचा असे िनदश दे यामागे उ े य आहे क  या दूल त 
घटकांकडे समाजाचे दूल  होऊ नये हणून, यांचे जीवनमान उंचावले गेले पा हजे. यांना 
सु ा जग याचा ह क िमळाला पा हज.े या सग या गो ींचा पाठपुरावा कर यासाठ  शासनाला 
आदेश काढावा लागला. ५ ट के िनधी उपल ध क न ावा लागला. तर सु ा आप या 
महापािलकेत हा िनधी खच होताना दसत नाह . खरेतर आज महापौर हणून, पुनवसन 
अिधकार  हणून जबाबदार  पाहता तर सु ा तुम या काळात हे दसत नाह . अ यंत वाईट 
घटना आहे. याचा सभागृहात िनषेध केला पा हजे. केलेली तरतूद हणजे आपला अपे त खच 
होता .३९३ कोट . यातील फ  .२६५ कोट  तरतूद केली आहे. यात जो खच अपे त 
होता. .२६५ कोट  खच केला. हणजे या ठकाणी .१२८ कोट ंचा अनुशेष िनमाण झाला आहे. 
५ ट के िनधी खच करावा लागणार असताना सु ा अवघा ३.३७ ट के खच शासनाकडून या 
सग या लोकांना सु वधा दे यात खच केला जातो. आपण या शहरात अनेक मोठमो या गो ी 
करतो. आपण सांगतो, शहर वकिसत केलेतर कौतुका पद आहे. यावेळ  हा मागासवग य 
समाज, या काह  जाती जाती असतील या सग यांकडे जा णवपूवक दूल  करतो. 
स मा.महापौर साहेब, याचा वचार करायची गरज वाटत.े यावेळेला अनुसूिचत जाती 
जमाती या लोकांना कती िनधी राखून ठेवायचा, अनुशेष िनमाण केलातर .६३ कोट  होत 
असतीलतर या ठकाणी कोण या कारची कामे करतो. याकडे दूल  का करतो. इतका १२८ 
कोट ंचा अनुशेष का िनमाण झाला. आयु  साहेबांनी याचे उ र दले पा हजे. मा.महापौर 
साहेब, यावेळ  सगळा िनधी आपण नागर कांसाठ  मागासवग य क याणकार  योजना 
राब व याचा य  महापािलकेकडून केला जातो. मी यावेळ  मा हती घेतली, यावेळ  पु हा 
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एकदा अ यंत ध कादायक मा हती समोर आली. तु हाला समजले क , आ य वाटेल. आपण 
हणतो, महापािलकेत मागासवग य योजना मो या माणावर राब वतो. यावेळ  तुम या 

ल ात येईल क , या पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची लोकसं या जवळपास १९ ते २० लाख 
गृ हत धरलीतर  अव या ४२,४६५ लोकांना गे या दहा वषात लाभ दला आहे. आपण फ  
४२,००० लोकांना लाभ दला आहे. कती लोकांना कोस िशकवले. अ खल भारतीय थािनक 
वरा य सं था या सं थेने कती लोकांना िश ण दल.े तर याचा आकडा िन तपणे 

लाख म ये अ यंत मोठा येईल. मागासवग य क याणकार  योजनेअंतगत कती लोकांना लाभ 
दला तर अव या ४२,६६५ लोकांना लाभ दला. तरतूद .२६ कोट , खच अवघा .८ कोट . 
का स मा. महापौर. येक वेळ  या समाजावर अ याय करतो. ते या समाजात ज माला 
येतात ह  काह  यांची चूक नाह . यां यावर अ याय करायची आपण सग यांनी सुपार  
घेतली आहे अशाच प तीने आपण या ठकाणी वागतो. स मा.महापौर, आपण इथे बिघतलेतर 
अव या चार कार या योजना या मागासवग य क याणकार  योजनेअंतगत राब वतो.  
िश यवृ ी देतो, १२वी नंतर उ च िश णासाठ ,एमएससीआयट  कोसस आ ण सायकल वाटप. 
या चारच योजना राब वतो. यांचे जीवनमान कधी उंचावूच नये असा शासनाकडून, 
महापािलकेकडून य  केला जातो. असा आरोप या ठकाणी करतेय. नाव ऐकलेतर तु हाला 
सु ा आ याचा ध का बसणार आहे. २००७ ला लाभा याची सं या २९१८ होती. २००७-०८ ला 
२८७६ होती. मह वाचा भाग हणजे २००८-०९ ला एकह  लाभाथ  नाह . हणजे दोन वषात 
आप याकडे २८०० आ ण एकदा २९०० या आसपास सं या येते. ितस-या वषाला शू य 
लाभाथ . हणजे काय झाले असेल. फॉम आले नाह  असे श य आहे का. असे होऊच शकत 
नाह . हणजे पु हा एकदा आपला गलथान कारभार. फॉम वेळेवर उपल ध झाले नसतील. 
काह तर  चुक चे घडले असेल. हणून शू य लाभाथ  असा ितथे आकडा दसतोय. ह  माझी 
मा हत नाह . महापािलके या शासन वभागाकडून घेतलेली ह  मा हती आहे. मा.महापौर 
साहेब,पु हा २०११-१२ ला तीच कंड शन. या वष  इले श स असतात, यावेळ  येक वेळ  
वेळेवर फॉम दे याची, फॉम वकार याची प तच नाह . अनुदानसु ा वेळेवर दले जात नाह . 
हणून पु हा एकदा २०११-१२ म ये शू य लाभाथ  असे दसते आहे. हणजे सद यांनी मनावर 

घेतले नाह , सद यांनी इंटरे ट घेतला नाह तर शासन हातावर हात घेऊन बसणार आहे. हेच 
सभागृहाला िनदशनास आणून ायचा मी इथे य  करते आहे. २००६-०७ ला २९०० ह  
सं या, २००७-०८ ला २८०० ह  सं या, नंतर मा  ह  सं या हळूहळू कमी होते. याचा आपण 
वचार केला पा हजे. २०१३-१४ ला २३०० सं या, २०१४-१५ ला ३२०० सं या, २०१५-१६ ला 
फ  १३०० ह  सं या. मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब उतरती कळा का लागली. लाभाथ  
सं या कमी कमी का होत गेली याचा वचार िन तपणे या ठकाणी केला पा हजे. या शहरात 
वेगवेग या ठकाणी ले स लागतील, वेगवेग या गो ींचा सार केला जाईल. परंतू 
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मागासवग य, भट या जाती जमातीं या लोकांसाठ  या काह  योजना आहेत, या लोकांपयत 
पोहचवण,े यांची चांग या कारे अंमलबजावणी करणे, लोक हताची कामे करणे जणू काह  
आम या शासनाला मा हतच नाह , असे या ठकाण या आकडेवार व न दसून येते आहे. 
स मा.महापौर साहेब, १२ वी नंतरचे उ च िश ण यासाठ  पु हा एकदा २२ व ाथ , शू य 
व ाथ , एक व ाथ . आकडे इतके खेदजनक आहेत हणजे िनषेध करावा इतका थोडा. 
मागासवग य समाजातील इतक  कमी मुले िशकतात का क , १२ वी नंतर उ च िश ण 
घे यासाठ  फ  एकाच व ा याला लाभ दला. २००९-१० ला एक व ाथ , यानंतर पु हा 
एकदा उतरती कळा, २०११-१२ ला २३२ व ाथ . कारण पु हा इले शन इयर. आ ह  आम या 
ऑफ सम ये बोड लावले असतील, फॉम भरले असतील. हणजे आ ह  यं णा राबवली तर 
काम होणार. शासन हणून कोण याह  कारची हालचाल न करायची मानिसकता यातून 
दसून येते आहे. मा.महापौर साहेब, ३८, ३६, ३७ अशी सं या आहे. हे सगळे आकडे 
पा ह यावर डोळे गरगरतात. मग  पडतो क , आपण िन तपणे या ठकाणी मागासवग य 
समाजासाठ  काम करत असताना, मागासवग य क याणकार  योजना राबवत असताना 
िन तपणे आपण कोणासाठ  काम करतो. मा.आयु  साहेब, तु ह  नागरव ती वभागात 
जाऊन पहा. ितथली अव था पहा. आम या सहकार  भिगनी ितथे जातात, यांना बसायला 
खुच  ायची मानिसकता सु ा आप या अिधका-यांम ये नाह . आमची नगरसेवक भिगनी ितथे 
उभी राहते. ताई, हे आ ा झाले नाह . ताई, हे असे झाले नाह . अशी बनधा तपणे पूण 
यव थत मा हती न देता आ हाला पळवून लावले जाते. आम यासार यांची ह  अव था 
असेलतर सवसामा य नागर क तुम या दोन/पाच हजारांसाठ  िघर या घाल यासाठ  मोकळा 
नाह  असे दूदवाने हणावे लागतेय. यांना यांचे उ  गाठायचे असते, पुढचं िश ण करायच 
असतं. तुम याकडे दोनला, चारला, सहाला कती वेळा यायचं. शासनात या लोकांना मला 
सांगायचे आहे क , आपण कती ऍ ट हली या गो ी करतो. कती लोकांना आपण चेक देतो. 
कोणीह  वेळेत चेक देत नाह त. स या नवीन िस ट म राबवतोय. सीएफसीत फॉम जमा होतो. 
आ ण ितथून फॉम एकदम यव थत र या गहाळ सु ा होतात. स मा.महापौर साहेब, 
आप याकडचे फॉम गहाळ सु ा होतात. मग आमचे अिधकार  इतके हुशार क  ते नागर कांना 
हणतात, फॉम भर याची पावती दाखव. हणजे यांची चूक लपव यासाठ  मा या गर ब, 

क कर  शहरवािसयांना सांिगतले जाते. तुम याकड ल पावती आणा. हा गर ब क कर  माणूस 
झोप यात राहतो. याचे सामान दहा ठकाणी हलवत असतो. अशा वेळेला याने तुम या 
पावतीचा तुकडा जपून ठेवायचा. याला तुम याकडून दोन/अड च हजार काय िमळतात ते 
यायचे असतात. परंतू आम या शासनाला याची कसलीच लाज वाटत नाह . आपण या 

लोकांना काह तर  देणे लागतो. आपला या ठकाणी कत याचा भाग आहे असे यांना वाटतच 
नाह . आपण यांचे जीवनमान उंचाव यासाठ  य  केला पा हजे असे यांना कुठेह  वाटत 
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नाह . लेखा वभागात लांडे साहेब हणून एक नवीन अिधकार  आले आहेत. आम या भागातले 
चेक का झाले नाह त असे मी वचारले. तर उ र िमळाले क , यांना कसलातर  जी.आर 
पा हजे. हणजे हरकत नाह  काम अ यंत यव थत. नागरव ती वभागाची कोणतीह  फाईल 
सह ला गेली क  ते जी.आर. मागतात. यांनी अ यासपूवक वषय करावेत. मी लांडे साहेबांना 
इथ ेसांगू इ छते क , यांनी िन तपणे काळजीपूवक वषय करावेत. मा हती या ते हाच 
फाईलवर सह  करा. जेणेक न आम या नागर कांना महापािलकेकडून जे काह  अनुदान िमळते, 
यापासून ते वंिचत राहू नयेत. यासाठ  िन तपणे काळजी या. याचबरोबर जे मोठे मोठे 

ठेके येतात, जी काह  मोठमोठ  बले येतात, यां यावर सु ा तेवढ च कड  नजर तु ह  ठेवली 
पा हजे. कारण या चेकम ये कुणालाच काह  िमळत नाह  हे ल ात ठेवून तु ह  काम केले 
पा हजे. आपण मागासवग य क याणकार  योजने या िनधीपैक  अवघा ३१.१८ ट केच िनधी 
खच करतो. मा.महापौर साहेब, दहा वषात अवघा ३१.१८ ट के िनधी खच होणे हे आप या 
शहरासाठ  िन तपणे लाजीरवाणे आहे. नागर कांचे जीवनमान का उंचवायचे नाह . का यांची 
गती हो यासाठ  शासन हणून, पािलका हणून य  करायचे नाह त. स मा.महापौर 

साहेब, याचबरोबर आम या ांत आ ह  एक गिल छ व ती सुधारणा िनधी जो आप याला 
शासनाकडून येतो. यात महापािलकेची कसलीह  मेहेरबानी नाह . यात आप या करदा यांचा 
कसलेह  पैसे नाह त. हे सगळे शासनाकडून येत असताना फ  इकडे या करायची आहे. 
आले या पैशांतून यो य कारे नागर कां या सु वधेसाठ  उपल ध क न ायचे आहे. यात सु ा 
शासनाकडून चंड मो या कारची िनराशा यातून आप याला पहायला िमळते. अ यंत वाईट 

प तीने या िनधीबाबत उदािसनता पहायला िमळतेय. हा िनधी सु ा पूणपणे वापरला जात 
नाह . खरेतर उ रे वचारली आहेत, मा हती वचारली आहे तर शासनाकडून आ हाला 
तंतोतंत मा हती उपल ध होणे अपे त आहे. कंबहूना ते बंधनकारक आहे. परंतू ते होताना 
दसत नाह . मला जी मा हती दली आहेत, यात २००७ पासून २०१६ पयतची मा हती 
घेतलीतर यात सु ा २०१०-२०११ ला मा हती नाह  असे डॅश डॅश केले आहे. असे कसे क  
शकतात. िनधी आला नाह  का. यावेळ  आप याकडे शासनाकडून एक पयासु ा िनधी आला 
नाह  हणून खच करायचा वषय येत नाह , असा उ लेख करायची सु ा गरज शासनाला 
वाटली नाह . ितथे डॅश केला आहे. मूळ तरतूद डॅश, झालेला खच मा  .१,४७,००,०००/- 
दसतोय. आ ण पु हा एकदा िश लक डॅश. असे कसे. यावर कारवाई कोण करणार. आप या 
शासनाची बेजबाबदार वतणूक असेलतर यां याकडे जाब वचारणे आपले कत य आहे. असे 

मला या ठकाणी वाटतेय. तु ह  वचारले पा हजे. आप याकडे गिल छ व ती सुधार िनधी 
२००७ पासून २०१६ पयत .१६.६५ कोट  इतका जमा झाला आहे. आलेला िनधी आहे, यातला 
१०.२ ट के िनधी खच केला. हणजे या ठकाणी ६.६२ ट के अनुशेष िनमाण झालेला दसतोय. 
हणजे एकाह  ठकाणी आप या शहरातील कोणताह  ीड कोणताह  र ता कोणतेह  नवीन 
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काढलेले काम याचा मूळ खच .४० कोट  ४०० कोट  असेलतर तो ४,००० कोट ंना यव थत 
जातो. कारण ितथे आम या सग यांची ट केवार  यव थत ठरलेली असत.े यासाठ  केलेला 
हा य  असतो. परंतू या गर बांसाठ , या समाजासाठ  काम करत असताना कोण याह  
अिधका-याला ट केवार  उपल ध होत नाह . हणून तो आलेला िनधी साधा खच कर याची 
ो हजनसु ा आमचे अिधकार  क  शकत नाह त हे अ यंत वाईट आहे. यातून पंपर  िचंचवड 

शहराचा कधीच पूणपणे वकास क  शकणार नाह . खरेतर काल बोलत असताना मा याकडून 
काह  आकडे चुकले. एकदा २१०० झाले, मग २१००० झाले. कोणीतर  हणाले, डो यावर काह  
झाले का. स मा.महापौर साहेब, इतके मह वाचे आकडे सांगताना िन तपणे त डातून एखादा 
श द इकडे ितकडे होतो, डो यावर काह  होत नाह . काह  होत नसतं. परंतू याला आपले हे 
सभागृह सा ीदार आहे. एकदा आप या बजेटम ये १२० कोट  कशासाठ , का २० कोट  होते का 
२०० कोट  होते याचे उ र आयु  साहेब देऊ शकले नाह त. ना एम.ट .कांबळे देऊ शकले. 
आ ह  यावेळ  काह  हटले नाह . आ ह  णभर वलंब घेतला आ ण हटले, सॉर , ते 
२१००० चुकून हटले गेले. ितथे २१०० होते. असे हे आकडे आ ह  रोज बघतो. आ ण वाईट 
वाटते क , या लोकशाह या मंद रात पाऊल ठेवत असताना कोण या वचाराने पाऊल ठेवले 
होते. आ ण अशी ह  ध कादायक सं या. शहरातील कोणतेह  काम सांगा. अमुक अमुक खच 
गृ हत धरला आ ण तु ह  अमुक अमुक खचास बसवला असे कधीच होत नाह . ितथे 
को यावधींनी ह  सं या वाढते. मग आम या सामा य मागासवग य जाती जमातीतील 
लोकांसाठ , भट या समाजासाठ  आपण ५ट के िनधी ठेवतो, यापे ा महापािलकेचा अजून 
ए स ा िनधी खच झाला असे महापािलके या इितहासात कधी होणारच नाह  का. मा.महापौर 
साहेब, यांची गती न कर याचाच आपण वडा उचलला आहे का. याचा वचार आपण केला 
पा हजे. मागील दहा वषाचा अनुशेष राह लेला आहे. तो अनुशेष ोसेसम ये आणायला लागला. 
जो काह  अनुशेष आहे तो आपण पुढ ल वषासाठ  कॅर  ऑन क  शकतो का असा  
वचारला होता. या ठकाणी उ र च क नाह  असे आले आहे. आम याकडे तसा जी.आर. 
उपल ध आहे, आदेश उपल ध आहे क , जो काह  िनधी मागील वष  खच केला नाह , तो 
पुढ ल वषासाठ  कॅर  ऑन हायला पा हजे. असेह  आप या शासनाने केले नाह . मागासवग य 
समाजासाठ  जो िनधी आहे तो यावेळ  वापरला नाह तर तो कॅर ऑन न करता याच ठकाणी 
यू झालेला दसून येतो आहे. हा सगळा अनुशेष काढलातर साधारणतः २५० ते ३०० कोट ं या 

घरात ह  र कम शासना या हातात असेलतर हा मागासवग य, दिलत समाज, भटका समाज 
आहे, यां यावर आप याकडून अ याय होतो आहे हे मी सभागृहात ठासून सांगते आहे. 
मो टली हा समाज झोपडप ट त राहणारा आहे. स मा.महापौर साहेब, आयु  साहेब, जाऊन 
बघा, आप या शहरात आजह  अनेक ठकाणी नाले, गटार ंची अव था, को यांची अव था कती 
बकट, वाईट आहे. येक वेळ  एकच उ र असते. झो डप ट  पुनवसन वभागाला मी 
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वचारले क , असे का. यांचे एकच उ र असते क , कोणी टडर भरत नाह त. टडर भरतीलच 
कसे कारण ितथे मोठे वषय नसतात. यामुळे टडर भरायला कोणी इ छुक नसतात. यामुळे 
आपोआप या ठकाणी कामे केली जात नाह त. या समाजासाठ  कोणीच काम करायला मागत 
नाह त. स मा.महापौर, का सांगत नाह त क , चार काँ ॅ ट घेतले असतील तर झोपटप ट तले 
एक काम तुलाच यायला पा हजे. आ ण तू काम क न दलेच पा हजे असे कोणी का 
ठणकावून सांगत नाह त. असे का आपण सांगू शकत नाह त. कारण मा.महापौर साहेब, 
सगळ कडे सग यांचे लागेबांधे आहेत. गटार  बघा, कोबे बघा. जर शासनाने मनावर घेतले 
असते. जसे आपण पंपर  िचंचवडम ये एखादा मॉडेल भाग तयार करायचा वचार करतो, 
काया वत करतो, यासाठ  अनेक कोट  पये खच करतो, याच कारचा िनधी आप याकडे 
अनुशेषातून असेल तर शासनाने ठरवले तर अनेक उपाय योजून आपण एखाद  झोपडप ट  
सु ा मॉडेल झोपडप ट  हणून तयार क  शकलो असतो. आपली काम न करायची 
मानिसकता बदलली तरच पुढ ल काळात ितथे आपले सखे सोयरे, ब हण भावंडे असतील, 
आप यातलाच एक ह सा ितथे राहतो, यांचे जीवनमान उंचाव यासाठ  य  करणे हे आपले 
कत य आहे. िन तपणे शासनाचा नाकतपणा लपवून चालणार नाह . इथून पुढ ल काळात हे 
िच  बदललेले आ ण पालटलेले दसावे, अशी अपे ा करते. जय हंद, जयमहारा . 
 
मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब ध यवाद. ो रांचा तास घेत याब ल आपले आभार. 
जग बदल घालूनी घाव, जग बदल घालूनी घाव, सांगून गेले मज भीमराव. शाहू, फुले, 
आंबेडकरां या या देशात आज यां याच मुलांसाठ  राखून ठेवलेला िनधी पूणपणे खच होत 
नसेल, जर यां यावर अ याय होत असेल, याब ल  वचारले असतील,  
वचार यासाठ  सभागृहात भांडावे लागत असेलतर मला वाटते, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे 
सं वधान िल हले आहे याचा हा अपमान आहे, या काय ाचा अपमान आहे, या िनयमांचा 
हा अपमान आहे, या सभागृहाचा अपमान आहे, तुमचा माझा सवाचाच अपमान आहे. एखा ा 
वषयावर तुमची चार/चार तास चचा आ ह  ऐकून घेतो. आ ह  बोलत नाह . २० तारखे या 
जी.बी.त स मा.योगेश बहल यांनी वनंती केली क , ताई, आपण नंतर या जी.बी.त हा वषय 
घेतलातर चालेल का. आ ण आ ह  मो या दलाने सांिगतले क , हो साहेब, नंतर या. माझी 
काह  हरकत नाह . कारण या दवशी खरेच रा ीचे साडेआठ, पाऊणेनऊ झाले होते. सव 
भिगनीं याबाबतीत वचार करता असे ल ात आले क , जा त उशीर झाला अस यामुळे आपण 
हा वषय दुस-या वेळ  घेतला तर  चालेल. हणून मा.महापौर साहेब, मी परवानगी दली होती. 
उगाचच भरकटत जाऊन चचा कर यातली मी िन तच नाह . यासाठ  आ ह  आम याच 
अिधकारांचा वापर एक नगरसेवक हणून जे अिधकार ात आहेत ते वापरले. आप याकडे 

ो रे दलीत. आपण ते वकारले. यानंतर आप याकडून चचसाठ  वेळ मागीतली. आपण 
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सांिगतले दहा िमिनटांत बोला तर दहा िमिनटांत बोलू. आपण सांगाल या वेळात चचा 
करायची आमची तयार  आहे. परंतू आज जे काह  झाले, यासाठ  ल ात आले होते क , 
मघाशी वारंवार सांिगतले जात होते नंतर या, नंतर या, नंतर या. तर नंतर या कती 
नंतर या. तुमचे नंतर नंतर करता करता आ ह  गावाबाहेरच आहोत हो. देशाला वातं य 
िमळून ६९ वष झाली, तर  आ ह  गावाबाहेरच आहोत. घटनाकार जाऊन सु ा स वाशे वष 
झाली तर  सु ा आ ह  गावाबाहेरच आहोत. कती नंतर जायचे. आमचा नंबर येणार आहे क  
नाह . यासाठ  सभागृहात वनवणी करावी लागली. मागासवग य, भट या वमु  जाती 
जमाती, कोळ , माळ , को ी, तेली यां यासंदभातला हा वषय होता. ऐकायचं नाह  आ ण का 
हणून ऐकायचं नाह . स ाधार  हणून आप याकडून चूका घड या असतील तर या दु त 

करायची संधी िमळत असेलतर ऐकले पा हजे. का ऐकायचे नाह . मग यासाठ  तु हाला 
वनवणी करावी लागत असेल, हात जोडावा लागत असेलतर मला अ यंत दुःख झाले. मघाशी 
मा.शिमम पठाण बाई तावातावाने उठ या, हणा या, का आ हाला हणता सभागृहाबाहेर जा. 
अहो, हा आमचा अिधकार होता. सभागृह चालू झालेतर  आमची ो रे यायला पा हजे होती. 
सभेचा िनयम तसा आहे. मा.महापौर साहेब, अ यंत वाईट वाटले. मा.महापौर साहेब, या 
सभागृहात या सव थोर पु षांना वंदन क न आज या ठकाणी २००६ पासून २०१६ या दहा 
वषाचा लेखाजोखा मांडायचा य  केला. यात एखादं दुसरा आकडा चुक ने कमी जा त 
झालातर लगेच याकरणातील चुका काढून आपण कती महान आहोत, आ ह  कती िनल ज 
आहोत हे दाखवायचा य  क  नका. तुमचाच शासनाचा िनल जपणा मांडायचा, दाखवायचा 
य  या ठकाणी करणार आहे. मा या बोल यातून काह  अपश द िनघालेतर सु वातीलाच 

माफ  मागते. मा.महापौर साहेब िन तपणे सांगते, आ हाला वारंवार परवा दवशी या कारे 
हणव यात आले याचे हे िग ह अँड टेक आहे. मी का ट झमम ये अ जबात व ास ठेवणार  
नाह . परंतू मला असे वाटते क , मी या समाजातली आहे, नगरसेवक हणून या 
अिधकाराने मी िनवडून आली आहे, तो माझा अिधकार होता. माझा कोणी अपमान करणार 
असेलतर ऐकून घे यातली िन तच मी नाह . यांना मी िन तच यु र करणार. २००६ ते 
२०१६ या कालावधीत महापािलके या उ प नातून बांधील खच वजा जाता सुमारे ७६८९.९२ 
कोट  पयांचे महसुली उ प न महापािलकेला ा  झाले आहे. यापैक  अनुसूिचत जाती 
जमाती, भट या जाती, वमु  जमाती या सवाचे जीवनमान उंचाव यासाठ  शासन 
आदेशानुसार ५ ट के िनधी हणजे सुमारे ३९३.५० कोट  िनधी राखीव ठेवणे महापािलकेला 
बंधनकारक आहे. मा.महापौर साहेब, द.३ जुल ै १९९२ चा हा शासन आदेश आहे. या शासन 
आदेशात महसुली उ प ना या ५ ट के भाग हा राखीव िनधी हणून काढून तो दूबळ 
घटकांसाठ  हणजेच अनुसूिचत जाती जमाती, वमु  जाती, भट या जमाती यां या 
क याणकार  योजनांसाठ  खच करावा, असा शासन आदेश आहे. या शासन आदेशाची 
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अंमलबजावणी शासनाकडून होत नाह  याचे मला अ यंत दु ःख वाटते. हे दुःख मा या पुढ ल 
आकडेवार व न आप याला िन त समजेल. बांधील खच वजा जाता .३९३ कोट  पये 
महापािलकेने दहा वषात खरेतर या सग या बांधवांवर खच करणे अपे त असताना य ात 
केवळ .२६५.४६ कोट  इतक च तरतूद अंदाजप कात केली होती. ६६८९ कोट  पयां या ५ 
ट के हणजे .३९३.५० कोट  इतका िनधी ठेवायला पा हजे होता. परंतू तसा न ठेवता .२६५ 
कोट च तरतूद केली असेलतर ५ ट के िनधी खचच केला नाह . हे या आकडेवार व न प  
होते. यात जवळपास .१२८.०३ कोट ंचा अनुशेष िनमाण झाला आहे. हा अनुशेष कसा िनमाण 
झाला, का झाला, कोणामुळे झाला या या खोलात आपण गेलोतर िन तपणे शासनाची यात 
चूक आहे. बजेटच मोठं पु तक देता. आ ह  पु तक वाचतो. आकडे शोधतो. एकमेकांवर 
कुरघो या करायचा य  करतो. कुणाचा वॉड मॉडेल वॉड आहे. कुणाकुणाचा वॉड मॉडेल वॉड 
होणार आहे यावर आ ह  चचा करतो. मी पण यातलीच एक आहे. परंतू याचबरोबर माझे 
ल  याकडे पण असते क , मी या समाजाचे नेतृ व करते, मी या झोपडप ट तून िनवडून 
येत,े यां यासाठ  मा या बजेटम ये शासनाने काह  तरतूद केली आहे कंवा नाह . याची 
मा हत घेत असताना खरेतर माच म ह यानंतर मा हती घे याचा य  केला. ते हा अ यंत 
तोकड  मा हती आम यापयत पोचली. यानंतर ल ात आले क , आपण इतरां या वॉडब ल 
जसे बोलतो, याच माणे आपण या यावर सु ा बोलणे कती गरजेचे आहे. आ ण हणूनच 
आज छोटासा य  केला आहे. मा.महापौर साहेब, शासन आदेशा माणे ५ ट के िनधी राखीव 
ठेवायचा असताना सु ा शासनाने तो ठेवला नाह . आपण प हले या अिधका-यावर काय 
कारवाई करणार. जे-जे पदिस  अिधकार  होते यांनी ते केले नाह . यां यावर तु ह  काय 
कारवाई करणार हे सु ा मला सभागृहाकडून,आप याकडून अपे त आहे. आज आपण काह च 
केले नाह तर परत सु ा हणजे मघाशी हणा या माणे नंतर या, परत नंतर मला मा हत 
नाह . मी जवंत असताना सु ा, मा या हयातीतसु ा हेच उ र येणार आहे. आपण ख-या 
अथाने काळजीपूवक िनणय घेणे अ यंत गरजेचे आहे. शासन असे का वागते. शासन आदेश 
आहे. आपण कुठलाह  वषय घेतला. मघाशी पीएमपीएमएलचा वषय चालला होता. शासनाचे 
काय ठरले तर आ हाला वाचून दाखवा. मोरे साहेबांनी दोन पाने/अड च पाने वाचलीत याला 
माझा अ जबात आ ेप नाह . मग एखाद  उपसूचना आली क  या यावर आ ेप आहे,तेवढ च 
काढून ती कशी वाचता येईल, याकडे या- या सद यांचा कल असतो. हे हेतूपुर सर मला 
मघाशी जाणवत होते क , यां या ो रांचा तास इतका लांबला पा हज ेक , यांनीच कंटाळून 
हटले पा हजे क , महापौर, पुढ या वेळ  या. मा.महापौर साहेब, हे जाणवत होते. मला हेच 

सांगायचे आहे क , यावेळ  एखाद  उपसूचना वाचताना यामधला जो ज ट असतो, तोच 
सांगायचा नाह . थोडसं वाचलं क , हा चल पुढच वाच, हा चल पुढच वाच. हे जे हा करतो 
यावेळ  मा.महापौर साहेब, आपण अिधका-यांना सु ा या सभागृहात शासन आदेश वाचायला 
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िशकवले पा हजे या मताची मी आहे. अनुसूिचत जाती जमाती मी याकडे येणार आहे. कारण 
आजचा ो रांचा तासच यासाठ  आहे. मा.महापौर साहेब, यात मागासवग य क याणकार  
योजनांब ल आ ा आशाता नी सांिगतले आहे. मला कळतेय, मला या या फारसे खोलात 
जायचे नाह . कारण यासु ा भट या वमु  जमातीत येतात. हणून मला वाटतेय क  
यासु ा पोटितडक ने बोलत हो या. िन तपणे आकडेवार त काह  फेरफार झाली. िश का 
हणून असे होते. बोल या या ओघात एखाद दुसरे श द जातात. आ ह  हे श द पकडत नाह . 

परंतू आमचे श द पकडले गेले. आ ह  काह  ना काह  मांड याचा य  करतो. ये  हणून 
तु ह  आ हाला वारंवार सांगता, आ ह  इतके वेळा िनवडून आलो. आ ह  कती िसिनअर 
आहोत. थोडे मन मोठे ठेवा. युिनअर या चुका झाकायचा य  करा. आ हाला सु ा आनंद 
होईल, तु हाला सु ा आनंद होईल. आ ह सु ा अशा कारे तुम यावर टका करणार नाह . 
खरेतर मा.महापौर साहेब, या नागरव ती वभागा या वतीने या व ा यासाठ  योजना 
आहेत, यां यासाठ  वा याव तीवर जाऊन, झोपडप टयांम ये जाऊन आपण काम करणे गरजेचे 
आहे. आपण समुपदेशक नेमतो, आपण यांचे पगार काढतो. यांना फ  बचतगटांपुरते ठेवले 
आहे का. मागासवग य बचतगटांना अड च लाख िमळाले पा हजेत, यांना तीन लाख िमळाले 
पा हजेत. यांना कज िमळाले पा हजे. यांनी वतः या पायावर उभे राह ले पा हज.े हे शंभर 
ट के बरोबर आहे. पण या व ा याचे काय. यां यासाठ  आपण हेतूपुर सर य  करतो 
का. हा समाज िशकला नाह  पा हजे. या समाजात या व ा याना िश यवृ ी िमळाली नाह  
पा हजे, यांचे जीवनमान उंचावले नाह  पा हजे, जर याचे उ र नाह  असेलतर .१२८ कोट ंचा 
अनुशेष रा हला कसा. याच े उ र हो असेलतर फुले,शाहू,आंबेडकरां या या सभागृहात या 
तसबीर  बघते या फ  बघ यापुर याच आहेत का याचा गांिभयाने वचार करायला पा हजे.  

मा.महापौर साहेब, या- या वेळ  िश यवृ ीची वेळ येते, आज उ चिश णासाठ  इतके 
हेलपाटे मारावे लागतात. एकतर तुमचा दहावी, बारावीचा रझ ट लाग यानंतर तुमचे 
िश यवृ ीचे फॉम वाटून मोकळे झाले पा हजे. सीएफसीत आ ा फॉम उपल ध केले आहेत. 
सग या कॉलेज या या ा लाग या आहेत. इं जिनअर ंग या,मेड कल या,ड .फामसी,बी.फामसी 
या सग यां या या ा लाग या आहेत. साहेब, आपण यांना मदत कधी करायची. एकतर 
रझ ट लाग या लाग या फॉम भ न तुम याकडे या ा आ या पा हजेत. आ ा पंधरा/वीस 
दवसांपूव  फॉम छापलेतर या ा लाग या असताना चेक काढायला अजून काह  म हने जाणार 
आहेत. पयायाने काय होते, या व ा याचा ड लोमा, ड ीसाठ  नंबर लागला आहे, यांना 
या ठकाणी ऍडिमशन यायला जमत नाह . आता तु ह  हणाल, फ  कती असते. साडे सहा 

हजार पये, आठ हजार पये, दहा हजार पये फ  असते. परंतू या घरात रॉकेलचा दवा 
पेटवायला रॉकेल नसते, यां यासाठ  ह  र कम फार मोठ  आहे. आपली उ च िश णाची 
ब बच आहे. या ठकाणी उ चिश णासाठ  आपण कोणालाह  मदत केली नाह . तर सु ा आपण 
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बोलायचे नाह  असे हणत असालतर मा.महापौर साहेब, अशा कारचा अ याय िन तपणे 
झाला नाह  पा हजे, याकडे मी आपले ल  वेधू इ छते. अंदाजप कातील ५ ट के राखीव 
ठेव यात आलेला िनधी हणजे .२६५.४६ कोट ंपैक  नागरव ती वभागाला आपण २६.०२ 
कोट  पये व झो.िन.पू., थाप य वभागाला १५२.०० कोट  पये, .१७८.२० कोट  पये 
अनुसूिचत जाती जमातीसाठ  राखीव ठेव यात आले. उवर त .८७.२६ कोट  पये कोण या 
लेखािशषाखाली राखीव ठेव यात आले याचा खुलासा ो रांम ये दलेला नाह . आयु  हणून 
आपली सु ा जबाबदार  आहे. आयु  साहेब, तु ह  य शः घेऊ नका. परंतू ह  आपली सु ा 
जबाबदार  आहे. सभागृहात एखादा सद य यावेळ  ो रे करतो, यावेळ  तर  आपण 
कमान खर  मा हती ावी. या मताशी मी आ ण कदािचत सभागृह देखील मा या मताशी 
सहमत असेल. यात सु ा खोटेपणा करतो.  

आप या देशाला वातं य िमळून ७० वष झाली आहेत आ ण काँ ेसला स ा िमळून ६० 
वष झाली आहेत. रा यात आ ण महापािलकेत गेले १५ वषापासून मी रा वाद ची पा हलेली 
स ा आ ण राह लेला हा .१२८ कोट ंचा अनुशेष. कोण आहे मागासवग यां या वरोधात, कोण 
आहे भट या वमु  जाती-जमातीं या वरोधात, कोण आ हाला गावाबाहेर ठेवतोय. हेच 
ठेवतात ना. एक काह तर  प  करा. एकतर तु ह  यांची दशाभूल करताय कंवा यांना 
भानच नाह  क , आपण या समाजावर अ याय करतोय. नाह तर तुमची व यांची सांगड आहे. 
हणून तु ह  आ हाला या सगळया सुखसु वधांपासून वंिचत ठेवायचे काम करताय. मा.महापौर 

साहेब, आ ह  जी ो रे केलीत यात बीएसयूपी व जेएनएनयूआरएम योजने या िनधीचा 
तपशील दला आहे. सदर मा हती देताना सन २००९-१० पासून ते २०१५-१६ पयत सुमारे 
.४५७.७६ कोट ंची तरतूद अंदाजप कात कर यात आली आहे. यापैक  केवळ .२५२.९ कोट  
पये खच कर यात आले. यातह  .२०५.६६ कोट  पये बीएसयूपी-जेएनएनयूआरएम अंतगत 

खचच होऊ शकले नाह त, हे अपयश शासनाचे आहे, स ाधा-यांचे आहे. यात मग मी का 
हणू नये तु ह  आम या वरोधात आहात. मग मी का हणू नये क  तु ह  भट या जाती 

जमाती, मागासवग यां या वरोधात आहात. जर तु हाला असे वाटत असेल क , हा समाज पुढे 
जायला पा हजे, यांचे जीवनमान उंचावायला पा हजे, तर हा िनधी पूणपणे खच हायला 
पा हजे होता. परंतू हा िनधी खच झाला नाह  हणजे याचा अथ असाच होतो आहे क , 
तु हाला आ हाला तुम याबरोबर येऊ ायचे नाह . तु हाला आम यावर अ याय करायचा आहे. 
तु हाला अजून आ हाला गावाबाहेरच ठेवायचे आहे. हणून तु ह  हे पैसे खच करत नाह  
आहात. यांची मागासवग य आयोगाकडे त ार केली पा हजे. जे-जे लोक यात सामील असतील 
यां यावर कारवाई झाली पा हजे. यांना कती दवस पा ठशी टाकायच.े मा.महापौर साहेब, 

अशा कारे जर रा य आ ण या ठकाणी अशा कारे जर महापािलका चालत असेलतर तु हाला 
आ हाला वाली कोणी नाह . तु ह  आ ह  सुिश त आहोत. आईबापा या कृपेने सुिश त 
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झालोत ते ड ॅ घे यासाठ  झालोत का. जे झोपडप ट त राहतात, जे अिश त आहेत, यां या 
बाजूने कोण बोलणार, यां यासाठ  कोण आवाज उठवणार आहेत. कोण याह  प ाचे पांघ ण 
घेऊ देत. मा या बंधूभिगनी असतील हणून काय ते सगळे वसरायचे. मा.महापौर साहेब, 
जीव तुटतो.  

मा.महापौर साहेब, जेएनएनयूआरएमम ये से टर २२ म ये क प बांधतोय. यापूव  
सु ा मी हे सांिगतले होत.े या क पाला ४/५ झोपडप या एक  क न रेडझोन ह त 
गावाबाहेर बांधले आहे. काह  केलंतर बनकर साहेब. जसा पुलगावला बॉ ब फोट घडला, 
आ खा डेपो बेिचराख झाला, कैक लोक गेले, काह ंचा थांगप ा नाह . आ ाच सहा म ह यांपूव  
झाला. इथे कती लोक जातील याचा थांगप ा लागणार नाह . चार चार झोपडप या एक  
क न याय या, सगळे मागासवग य, भट या जाती जमाती एका ठकाणी यायचे. का तर 
गावाबाहेर महारवाडा, तसा आमचा वाडा. वाईट वाटते ना. वाईट वाटते, या देशा या 
सं वधानावर हा देश चालतो, या सं वधानाने िनमाण झालेले कायदे व या काय ांवर 
यायालये चालतात. यांचीच पोरे आज गावाबाहेर हणून वरोध केला. काह  सु ान लोकांना 

कळतच नाह  क , कशासाठ  वरोध होतो. या- या ठकाणी झोपडप या असतील, या- या 
ठकाणी माझे बंधू भिगनी राहत असतील यांचा वकास, आहे याच ठकाणी केलातर यां या 
रोजीरोट ची आबाळ होणार नाह . यां या मुलाबाळां या िश ण अधवट राहणार नाह त. यांना 
कोणी जोरदार फटका मारणार नाह . गावाबाहेर नेऊन ठेव यावर या ठकाणाहून यायचे 
हट यावर लोकं हणतात क , ते से टर २२ झोपडप ट  पुनवसन. सांगायला लागत नाह , 

ितथे कोण-कोण राहतात, मुसलमान,महार,मांग,भट या जाती जमाती, सग या कारचे लोक 
ितथेच राहतात. यातले काह  माझे मराठे पण असतील. सग या जातीच,े परंतू प र थतीने 
खालावलेले, मागासलेले आ ण िश ण न िमळालेले लोक ितथे राहतात. हे सांगायला मला 
भूषणावह वाटणार आहे का. मग मी वचार करते क , मी या सभागृहात काय करणार आहे. 
जर मी इथे बोलू शकत नसेल, तर मी इथे येऊन काय करायचे. तुम या हा म ये हा 
िमसळायची का. कशासाठ . मा.महापौर साहेब आ ण हणून आ ण हणून से टर २२ ला 
वरोध केला होता. आहे याच ठकाणी झोपडप ट चे पुनवसन करा. अ जबात वरोध करणार 
नाह . िनयमात राहून करा. सरकार बदलले क  नवीन सी.एम., अिधकार  हेच.                          
नवीन सीएम आला क  कानात बोलायला हेच. एकला सांगणार बरोबर आहे. दुस-या या 
कानात सांगणार चूक आहे. करायचे काय. रा यकत हणून तु ह  असू ात, मी असू ात, 
कोण याह  प ाचे असू ात. हे तर एकसारखेच आहेत. तुमची आमची दशाभूल करायला 
शासन मा  तेच आहे. हणून मा.महापौर साहेब, से टर २२ला वरोध केला होता. मा.महापौर 

साहेब, खरेतर बीएसयुपी जेएनएनयूआरएम अंतगत क  सरकार व रा य सरकारकडून ५० 
ट के व ३० ट के अथसहा य मंजूर कर यात आले होते. लाभाथ  ह सा १० ट के होता. 
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महापािलका ह सा १० ट के होता. से टर २२ असेल, व ठलनगर असेल, वेताळनगर असेल, 
िमिलंद नगर असेल, अजंठा नगर असेल. येथील पुनवसन क पासाठ  ३६० कोट ंचा क प 
क  शासनाने मंजूर केला होता. या क पासाठ  सुमारे ६१० कोट ंची वाढ व दराची िन वदा 
वकृत केली होती. कती हा या पद आहे. मा.महापौर साहेब, क  शासनाने .३६० कोट  

मंजूर केले. ६१० कोट ं या िन वदा वकृत के या. एवढ  वाढ व दराची िन वदा वकृत केली 
असतीतर महापािलका हणून याचा भार िन तपणे आप यावरच येणार आहे. मा.महापौर 
साहेब, हा .२५० कोट ंचा वाढ व खच क  सरकार व रा य सरकार देणार नसेल. कारण 
यांचा ह सा ठरलेला होता. ५० ट के, ३० ट के यांचा ह सा ठरला होता. जर .३६० 

कोट ंची िन वदा ६५० कोट ंना वकारली. .२५० कोट ंचा वाढ व खच क  सरकार,रा य 
सरकार देणार नाह  हे मा हत असताना महापािलकेने हा खच काह  माणात अनुसूिचत जाती 
जमाती, भट या वमु  जमाती या लाभा यावर लादला, व काह  खच महापािलकेवर लादला. 
लादला असे यासाठ  हणतेय कारण १० ट के लाभाथ  ह सा होता. लाभाथ  ह सा १० ट के 
कशावर. जो डपीआर पाठवला होता, या यावर १० ट के होता. हणजे .१०,०००/- होता. 
परंतू आज या गा यांची कंमत पा हलीतर साडेतीन लाख पये, तीन लाख साठ हजार पये, 
काह  ठकाणी प तीस हजार, प नास हजार, बाव न हजार असा या ठकाणी लाभा याकडून 
ह सा वसूल कर यात आला. हा या गर ब लोकांवर लादला असे या ठकाणी मी ठामपणे सांगू 
इ छते. जेएनएनयूआरएम योजने या िनकषां माणे १० ट के व ह सा व लाभाथ ने १० ट के 
िनधी महापािलकेला देणे आव यक असताना ५० ट के ह सा क  शासन, ३० ट के ह सा 
रा य शासन, १० ट के ह सा महापािलकेने भरणे बंधनकारक आहे. यामुळे .३६० कोट ं या 
क पा या १० ट के ह सा हणजेच .३६ कोट  महापािलके या ह यातून भरणे अपे त 

आहे. नागरव ती वभाग व झो.िन.पू. थाप य वभागातून वग केले या राखीव िनधी 
यित र  सुमारे ८७.२६ कोट  पये जेएनएनयूआरएम क पासाठ  वग केलेले अस यास 
सुमारे .५१ कोट ंचा अित र  िनधी महापािलकेने बेकायदेशीरपणे वग केला आहे. आपण काय 
करतो. ढोबळमानाने तु ह  अंदाजप क आम याकडे मांडता. खरेतर हे आमचे काम नाह . 
आकडेमोड करायची हे लेखा वभागाचे काम आहे. बरेचदा आम या नगरसेवकांना लोकं हसतात 
क , नगरसेवकाने वै क य वभागातला घोटाळा काढला. हा नगरसेवक डॉ टर पण झाला. याला 
काय कळतेय. िश ण मंडळातला घोटाळा काढला, हा तर िश क झाला. याला काय कळतेय. 
तुम या अिधका-यांचा घोटाळा बाहेर काढला तर याला काय कळतय. साहेब, आ हाला कळत 
नसते, आ ण आ ह  जर कळवून यायचा य  केला असेलतर आ हाला हे आकडे बघून 
खरेच िभती वाटते, ध का बसतो. आपण नेमके काय करतोय. आपण इथे कशासाठ  िनवडून 
आलो. आ हाला यातले खरेच काह  कळत नाह . आ ण याचाच गैरफायदा तु ह  घेताय. 
पु तकं मोठमोठ  छापायची. तीन दवस आधी, चार दवस आधी, आठ दवस आधी 
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आम याकडे पाठवता. मला सांगा, जे बजेट तयार करायला नो हबरपासून सु वात करता, ते 
आठ दवसांत समजायला आ ह  अथत  आहोत का याचा वचार आपण केला पा हजे. 
मा.महापौर साहेब, माझी आप याला वनंती आहे क , बजेटचे पु तक एक म हना आधी 
ायला सांगा. ते वाचले तर पा हजे. हे सगळे आकडे पा ह यानंतर वाटते, आपण कशासाठ  

नगरसेवक झालो आहोत. आज हे वाचून अ यास क न काढतोय. हे आकडे बिघत यावर 
वाटते, याची भरपाई होणार आहे का. मा.महापौर साहेब, सदर क पापैक  जवळजवळ सव 
क प अपूण अव थेत आहेत. हणून जे क प अपूण रा हलेले आहेत, यांपैक  खच न 

झालेला तपशील आपण आम या उ रांत दलेला नाह . मा.महापौर साहेब, दले या उ रांत 
शासनाने बीएसयूपी या योजनेअंतगत िलंक रोड प ाशेड या क पाबाबत तपशील दला आहे. 

सन २०११-१२ पासून िलंक रोड प ाशेड पुनवसन क पासाठ  सुमारे .३७.९० कोट ंची तरतूद 
कर यात आली होती. यांपैक  .२२.४७ कोट  खच झाले आहेत. सुमारे .१५.४७ कोट  
अ ापह  खच झालेले नाह त. िलंक रोड प ाशेडची कोणतीह  िन वदा कॉल केलेली न हती. 
.२५.३० कोट ंचे काम वनािन वदा, थेट प तीने मे.बी.जी.िशक यांना दले होते. आपण जो 

काह  ढोबळ अंदाज काढला होता, आपण २५ कोट  केले का, २५.१ कोट  केलेत का, २४ कोट  
केले. आपण काय केले, २५.३० कोट ंचे वनािन वदा, थेट काम दले होते. यावर तरतूद 
.३७.९० कोट चंी केली. थेट काम दले. िन वदा तर काढलीच नाह . यावेळ  त कािलन 

आयु  मा.आिशष शमा होते. यावेळ  मी ऑबजे शन घेतले होते क , तु हाला अशा प तीने 
काम देता येणार नाह . तर सु ा यांनी दले. जर तु हाला पा हजे होतं क , काम .३७ 
कोट ंचे आहे. तर आपण .३७ कोट ंची तरतूद का केलीत. मा.महापौर साहेब, या ठकाणी 
वाढ व तरतूद ठेवून आपण काँ ॅ टरचे भले करतो का. शासन या प तीने काँ ॅ टर या 
पा ठशी आहे, ते बिघतले तर वाटते क , आपण वरोध केला नसता, आपण काह  आ ेप घेतले 
नसते तर मला वाटते क , आपण .२५.३० कोट  न हेतर .३७.९० कोट  सु ा याला खच 
करायला लावले असते. न हेतर आपण तो िनधी याला वग क न दला असता. परंतू साहेब, 
आप याला मा हत होते क , आप याला .२५ कोट च लागणार आहेत. तर  ३७ कोट  केले. 
या मागचा उ े य काय होता तो फ  आप यालाच ठाऊक. आ हाला मा हत पडूच शकत नाह  

कारण आ ह  या गावचेच नाह त. आमचा या संदभातला अ यास न हताच. मा.महापौर 
साहेब, आिथक वष २००७-०८ ते २०१५-१६, मूळ तरतूद .३७.९० लाख झाली. झालेला खच 
.२२.४२ लाख, िश लक .१५.४७ लाख. हे सगळे आकडे पा हलेतर, या आक यांचा सार 

काढलातर, तु ह  आम या गर ब बांधवांचे .१२८.३ कोट  पये कुठे खच केले हेच आ हाला 
सांिगतले नाह . आ हाला एकदा सांगा. मा.महापौर साहेब, शासनाला प  दले तर  शासन 
उ र देत नाह . सभागृहात ो रे केलीतर तु ह  ऐकून घेणार, वषय संपला. उ र दलेतर 
रा तच आहे. पण तु ह  उ र देणार नसाल, बोलणार नसालतर या वषयावर ल चचा अशीच 
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चालू राहणार आहे. आज मा.िसमा सावळे, उ ा अजून कोणीतर  असेल. शासनाला चांगले 
ठाऊक आहे क  यांना उ रच ायचे नाह . झोिनपू वभागासाठ  तरतूद केले या रकमेपैक  
सुमारे .९२.४३ कोट  पये. असा एकूण .२२०.४३ कोट ंचा अनुशेष आज िनमाण झाला 
आहे. हणजे बांधील खच वगळता झोपडप ट  पुनवसन, नागरव ती वभाग,जेएनएनयूआरएम 
म ये येणारे सव क प हे सगळे एकूण क प ल ात घेतलेतर जवळपास .२२०.४३ कोट ंचा 
अनुशेष आज िनमाण झाला आहे. नागरव ती वभाग, झो.िन.पू, थाप य वभागात अशी 
प र थती आहे क , मा या बालाजीनगर वॉडम ये असेल, महा मा फुले नगर असेल, लांडेवाड  
झोपडप ट त असेल, आपण इथे मो या माणावर टॉयलेट लॉक बांधायची मो हम हाती 
घेतली आहे. संपूण वॉडच उखडलेला आहे. े नेज लाईन टाकायचे काम चालू आहे. या ठकाणी 
आ हाला काम करायला िनधीच नाह  असे आ हाला वारंवार झोिनपू वभागाकडून, थाप य 
वभागाकडून सांग यात येते. आ ण पयायाने कामे थांबतात. झोपडप ट त शौचालये बांधायची 
मागणी २०११-१२ या बजेटम ये केली होती. ती मागणी २०१३-१४ ला मंजूर झाली आ ण 
आज काम चालू आहे. शाळा बांधायची हटली, समाज मंद र बांधायचे हटलेतर िनधीच 
नसतो. आपले थाप य वभाग, झोिनपू वभाग सरळ सांगतात, िनधी नाह . हे सगळे आकडे 
जर पा हले, उरलेली र कम पा हली, यांनी खच करायचे ठरवलेतर जसा मॉडेल वॉड तयार 
करतो, तसा मॉडेल झोपडप ट च ेवॉड तयार क  शकतो. याबाबत मा या मनात ितळमा  सु ा 
शंका नाह . आ ण असे मॉडेल झोपडप ट  वॉड आपण का तयार क  नयेत. आजह  माझा 
गर ब बांधव झोपडप ट त राहतो. तो ना या या कडेने भाकर  सोडवतो, ितथेच जेवतो. ितथे 
कचरा असेल, घाण असेल, तु ह  ितथून जाताना नाकाला माल लावून जाता. मा.महापौर 
साहेब, आ ह  ितथे काम करतो. सावजिनक शौचालयाचे चबर फुटले तर या गॅस या वासाने 
आपण अधा तास गंुगीत राहतो. ए ककडे माट िसट  हणून आपण ब द िमरवतो. अजूनह  
महापािलके या पाठ माग या र यावर शौचालयासाठ  उघ यावर बसतात. मा या भिगनी 
शौचालयासाठ  जातात. मा.महापौर साहेब, मला अिभमान आहे क , मा या वॉडम ये जवळपास 
३२५ शौचालये घरोघर  बांधून झाली आहेत. े नेज लाईनचे काम चालू आहे. पण या ेनेज 
लाईनसाठ  इतके झगडावे लागले. ए ककडे िनधी पडून आहे. आ ण मला भांडावे लागतेय. मला 
वाटते, हे अ यंत दूदवी आहे. मा या भिगनीला शौचालयाची वेळ पाळावी लागते. नैसिगक 
वधीसाठ  तीने सकाळ च अंधारातच जायच.े कारण ती उघ यावर, र यावर जाणार आहे. 
डिल हर  झालेली बाई असेल, ेगन ट बाई असेल कंवा ऑपरेशन झालेली बाई असेल, ितने 
काय करायच.े ितचे आ ह  काह  देणे लागत नाह . लहान मुलगी असेल, त ण मुलगी असेल 
ितचे आ ह  काह  देणे लागत नाह . काय चालले आहे. हणून मा.महापौर साहेब, मला असे 
वाटते, इथे शासन व स ाधार  हे शंभर ट के मागासवग यां या वरोधातले आहेत हे या 
आकडेवार व न प  होते आहे.  
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मा या वॉडात जशी महापािलका शौचालये बांधतेय. तशीच शे टर हणून एक सं था 
पण शौचालये बांधतेय. आप यापे ा या सं थेचा जा त पीड आहे. ती सं था जा त 
शौचालये बांधते आहे. मा.महापौर साहेब, महापािलका खरेतर या ठकाणी कमकुवतपणे काम 
करताना दसते आहे. शौचालये बांधताना जी पोटितड क लागते. शे टर सं था काम करतेय. 
मी यांचे इथे कौतुक करेल. यांना खरेच वाटतेय क , भारत व छता अिभयान सु  झाले 
आहे. ते घराघरापयत पोचले पा हजे. आज माझी भिगनी गाड चा लाईट आलातर शौचालयाला 
बसलेली असताना ऊठून उभी राहते. लाज वाटते. ए ककडे वकासनगर चे बोड लावतात, 
उघ यावर बसले या म हला, पु ष, छोट  मुले यांचे काय करायच.े मग आ हाला हणायचे 
िनल ज बाई. आ ण हे बोलणे जर िनल जपणाचे असेलतर हो आहे मी िनल ज. कारण 
जोपयत इथ या स ाधा-यांना याची लाज वाटत नाह , तोपयत मी इथे बोलणार. हा माझा 
अिधकार आहे. माझी ब हण उघ यावर शौचालयाला बसतेय. झोपडप ट त या मुलांना िश ण 
िमळत नाह . यांना उ चिश णासाठ  रोखले जाते. इथे आकडे फसवून सांिगतले जातात. 
अिधकार  नीट अंकूश ठेवायचे काम करत नाह त. िन तपणे वरोधी प  हणून ह  माझी 
पण जबाबदार  आहे. आ ण मी माझी जबाबदार  पार पाडली आहे. मी माझी जबाबदार  पार 
पाडत असताना िनल जपणा करत असेलतर मला या िनल जपणाचा अिभमान आहे. अिभमान 
आहे. कारण याची लाज जर यांना वाटत नसेलतर मला लाज वाटून यायला आवडेल. 
हणून मी आज ो रे केली. हणून ह  ो रे करताना, सभागृहात या कारे वरोध 

झाला, हात जोडून सांगावे लागले, यांना ऐकायचे नाह  यांनी सभागृहाबाहेर जा. िनवडणूका 
चार म ह यांवर आ या आहेत. मागासवग यांची मते चालतात, यां याब लची कळकळ नाह . 
ऐकून यायचं नाह . सगळयात शेवट  या, शेवट  शेवट  करता करता कती शेवट . तु ह  कुठे 
नेणार आहात. शेवटाला नाह  जाणार. भांडणार आ ण मी पुढेच उभी राहणार आ ण बोलणार. हे 
बोलणं आ ण चालणं जर िनल जपणाचं असेलतर खरेच मी आहे िनल ज. मा या बंध-ू
भिगनींसाठ  मी भांडत आले. तु हाला जर खरेच लाज वाटत असेल, मी िनल ज वाटत 
असेलतर खरेच मी आहे िनल ज. शासनावर बोलतो हणून आ ह  िनल ज. मा.महापौर 
साहेब, काय चालले आहे. या सभागृहाम ये, या राखीव को यातून तु हाला महापौर पद 
िमळाले आहे. तु ह  िनवडून आलात, मी िनवडून आले, मा.तानाजी खाडे िनवडून आलेत. 
मा.आशाताई शडगे िनवडून आ या. मा. वमल जगताप िनवडून आ या. यां यासाठ  बोलणे 
जर िनल जपणाचे असेलतर आहे मी िनल ज. कारण स ाधार  हणून तु ह  तुमची 
जबाबदार  नीट पार पाडली असतीतर मला वाटते, आ हाला इथे बोलायला जागाच रा हली 
नसती. खरेतर मी इथे बोलणार न हते. पण या कारे आ हाला इथे बोलू दल ेजात न हते, 
आमची गळचेपी कर यात आली होती. या गळचेपीला मला उ र ायचे होते. या सग या 
गो ींचा सार एकच आहे क , या- या अिधका-यांनी कामचुकारपणा केला, या- या          
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अिधका-यांवर आपण काय कारवाई करणार. मा.आयु  साहेब, आप याला वचारते. 
आप याकडून हा िनधी खच झाला नाह . खरेतर हा िनधी शासन आदेशानुसार दरवष  
कॅर फॉरवड हायला पा हजे होता. आपले लोकं तो आदेश वाचत नाह त. मा.महापौर साहेब, 
या ठकाणी या आदेशाची एकच लाईन वाचून दाखवते. – “जर नगरपािलकेने िनधी ित वष  
संपूणपणे खच केला नाह तर या वषात खच न झालेला संपूण िनधी याची तरतूद पुढ ल 
वषा या अंदाजप कात या माणात िमळून करत जावी.” असे आदेश शासन प रप क .---
यानुसार या ठकाणी दे यात आला आहे. यावेळ  आ ह  वचारले, आप या अिधका-यांचे इतके 
अ ान होते क  यांनी सांिगतले क , हा िनधी आप याकडे कॅर फॉरवड करायची आप याकडे 
तरतूद नाह . तसा शासनाचा आदेश असताना हा िनधी आप याकडे कॅर फॉरवड हायला 
पा हजे. हा िनधी वापरला असतातर एक एक झोपडप ट  ह  नंदनवन झाली असती. 
यां यासाठ  कामच करायचं नाह  असे जर शासनाने ठरवले असेल आ ण याला दुजोरा जर 

स ाधार  प  देणार असेलतर ते आम यासाठ  अ यंत दूदवी आहे.  

मा.महापौर साहेब, खरेतर आ ह   वचारला होता क , सन २००७-०८ पासून ते 
२०१५-१६ पयत वा षक अंदाजप कात अनुसूिचत जाती जमाती, भट या जमाती यां यासाठ  
राब व यात येणा-या क याणकार  योजनांसाठ  राखीव ठेव यात आलेला सव िनधी 
सवसाधारणा सभा, थायी सिमती या मा यतेने इतर  वग कर यात आला का. तर या ाचे 
उ र नाह  असे दले आहे. परंतू शासनाने याचे उ र, इथे जे आदेश आहेत, या माणे 
यांनी केलेले नाह . यां यावर काय कायवाह  करणार आहोत याचे सु ा उ र सभागृहाला 

सांगावे. बोल या या ओघात, खरेतर मन दुखावलं होतं. मघाशी बोलताना श दांचा थोडासा 
अितरेक झाला असेलतर या कोणा सद यांच मन दुखावले असेलतर मी सु ा या ठकाणी 
माफ  मागते. मी पोटितडक ने सांगते क , पाच/दहा झोपडप या या. मॉडन झोपडप या. या 
झोपडप या बघायला आहे या थतीम ये. मी हणणार नाह  क  तु ह  या ठकाणी मो या 
ब ड ंग बांधा. या असतील यांना ेनेज सु वधा ा, पाणी ा, शौचालये ा शाळा ा,गाडन 
ा, समाजमंद र ा. तुमची माझी एकह  बाई शौचालयाला उघ यावर बसणार नाह  याची 

काळजी या. या फुले, शाहू, आंबेडकरां या या सभागृहात तु ह  आ ह  बसलो आहोत, जर 
तु ह  माझा आवाज ऐकला नाह त तर मला वाटतेय क , भ व यात माझा आवाज ऐकायला 
इथे कोणी असणार नाह . मा.महापौर साहेब, माझी तु हाला हात जोडून वनंती आहे क , या 
गर बातला कोणी उघ यावर शौचालयाला बसला नाह  आ ण माझा गर बातला कोणी मुलगा 
िश ण सोडून भंगार उचलायला गेला नाह तर मी समजेल क , मी या समाजात, या 
जातीत, या ठकाणी िनवडून येते, यां यासाठ  मी एक ट का तर  काम क  शकले. 
मा.महापौर साहेब, आपण याअथ  तीन हजार कोट ंचे बजेट मो या दमाखाने या सभागृहात 
मांडतो, याचे कुठेतर  फिलत झाले असे मला वाटेल. ध यवाद.  
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मा.तानाजी खाडे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, मी सु वातीला 
मा.आशाताई शडगे व मा.िसमाताई सावळे यांचे ध यवाद मानेन. यांनी सभागृहात चांगला 

 उप थत केला आहे. ो रां या िनिम ाने यांनी जे  उप थत केले आहेत. 
मा.महापौर साहेब, मागील सभेत ठरले होते क , ो रे पुढ ल िमट ंगम ये यायची आहेत. 
नगरसिचव समोर आहेत. पुढ ल िमट ंगम ये हा वषय यायचा हणून मी देखील येताना 
कागदप े आणली होती. मी मा.शहर सुधारणा सिमतीचा चेअरमन हणून काम केले आहे. 
१९९७ सालापासून मागासवग य क याणकार  योजनेची ५ ट के र कम ह  राखीव राह ली 
पा हजे व ती खच  झाली पा हजे. यासाठ  मी गेले २० वषापासून य  करतोय. परंतू आपले 
शासन ढ म आहे का शासनाला काम करायची इ छाच नाह . आज िसमाता नी काह  

आरोप केले आहेत ते बरोबर आहेत. वा त वक याव न शासनावर ऍ ॉिसट  का दाखल क  
नय.े या या वेळेस काह  योजना या शहरात आणावी. मी वतः सांगतो, मी नगरसेवक 
हो याआधी िनधी काह च खच होत न हता. मी १९७० साली महापािलकेत आ यानंतर ब-याच 
मागासवग य योजना सु  झा या. िश यवृ ी योजना सु  झाली. पे शन योजनेचे फॉम सु ा 
वाटले गेले. काह  नवीन लोकांना आ यानंतर काह  म हलांनी यां या अडचणी य  के यामुळे 
ह  पे शन योजना कॅ सल झाली. मला नगरसेवकांनी वचारले क  पे शन योजना होती का. दर 
मी हणेन क , शंभर ट के ह  योजना होती. मा.महापौर साहेब, आप या बजेट या ५ ट के 
िनधी राखीव ठेवून मागासवग य क याणकार  योजनेवर खच केलाच पा हजे. परंतू तसे होत 
नाह . कारण आपण जे काह  बजेट करतो, दर म हना ता पुरते क न यावर आपण जो खच 
दाखवतो. हा खच हणजे शासनाची उदािसनताच आहे. कारण शासन हणते काय योजना 
आणायची. आपण बरेच काह  क  शकतो. पण करायची मानिसकता नाह . सायकल, 
िश यवृ ी, वधवा म हला, कृ रोगी यांना अनुदान यावर कती तुटपुंजे पैसे खच होतात. 
पीएमपीएमएल सार या सं थेला आपण भरभ न पैसे देतोय. वा त वक पाहता, क  सरकार, 
रा य सरकार यांची ह  जबाबदार  असताना आपण ह जबाबदार  वकारतोय ह  शोकांितका 
आहे. आपण आज पा हलेतर ब-याचशा योजना आपण आणू शकतो. मी मागील वष  हणाला 
होतो क , आज शहरात गोरगर ब वधवा म हला इत या आहेत. यांना यांची मुले सांभाळत 
नाह त. पण हे कुठे कागदावर नाह . काह  वधवा म हलांची मुले लहान आहेत. आपण यांना 
सहा हजार अनुदान देतो. मोकळे होतो. अहो,आपण वधवा म हलांवर फार उपकार केलेत. 
यां यासाठ  कोणी पे शन योजना चालू करत नाह . या ठकाणी शासन खच करतेय. आपण 

ह  योजना का चालवू शकत नाह . आप या इथ या म हलांना, हाता-या बायांना खडकवास या 
पयत चालत जावे लागते. यांचा अपघात होतो. हात पाय मोडतात. काह ंना बसने जावे 
लागत.े काह ंना रे वेने जावे लागते. मी बरेच वेळा सभागृहात बोललो आहे. पण कोणाला कव 
आली आहे. आज कोणीह  नाह . येकजण बोलतो. पण या ठकाणी शासन ढ मपणे 
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बसलेले आहे. कारवाई कोण करणार आहे. आज सभागृहात ो रे झाली. आ ह  बोल बोल 
बोलणार. मघाशी मा.मंगलाताई कदम यांनी जे भाषण केले. शेवट  वषय मंजूर क न दला. 
कारण का काह तर  िनघेल. यांचा वषय आज मंजूर झाला, काह  होत नाह . मी आज तु हाला 
सांगतो, इथे ऍ ॉिसट चा मु ा उप थत केला आहे. ऍ ॉिसट  का दाखल क  नये. झोपडप ट त 
काम करत असताना आ हाला एका एका गो ी या अशा अडचणी येतात. आज पंपर  चौकात 
राहूलनगर झोपडप ट  होती. या ठकाणी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरां या पुत यासाठ  जागा 
ायची हणून पिलकडची सगळ  झोपडप ट  काढली. आ ण गावा या बाहेर महारवाडा. मी 
क येक वेळा सभागृहात बोललो. आज िसमाताई बोल या. शहरातली झोपडप ट  काढायची 
आ ण गावाबाहेर टाकायची. ितथे झोपडप ट  पुनवसन. ी.बापू गावडे हणून नगरसेवक होत.े 
यांनी  उप थत केला होता. मा याकडे यांचे प  होते. ठराव होता. आकुड चे एक 

नगरसेवक होते. यांची सूचना. मा याकडे सगळ  कागदप े आहेत. यांनी यावेळ   
उप थत केला होता क , गावाबाहेर महारवाडा का. हणून यावेळ  वेताळनगर झोपडप ट चे 
ितथेच पुनवसन करणार होते. ते यावेळ  थांबवले गेले. उ ा देखील असेच  उप थत 
होतील. हे पुनवसन शासना या वरोधात आहे. यामुळे इथून पुढे झोपडप ट  या ठकाणी आहे 
ितथेच पुनवसन करावे असे शासनानेच ठरवले. हणून वेताळनगरचे पुनवसन याच जागेवर 
चालले आहे. या काळात या झोपडप यांचे पुनवसन झाल.े बाक  रा हले या गाळांम ये 
घुसखोर  झाली. १९९७ साली मी नगरसेवक हो याआधी मी या १२३ वे. फूटा या घरात 
रहात होतो. आजदेखील मी याच घरात राहतोय. कारण या बाबासाहेबांनी घटना िलह ली 
आहे, यात तरतूद केली होती क , मागासवग यांना संधी िमळाली पा हजे. यांना रझवशन 
िमळाले पा हजे. याचा फायदा घेऊन मागासवग यांतला एक य  नगरसेवक झाला. मी 
वतःच ेपुनवसन क न घेतले. बंगला बांधला आ ण बाहेर िनघून गेलो तर थू या जंदगीवर. 

बाबासाहेबांनी जी घटना िलह ली आहे, या घटने या वरोधात के यासारखे होईल. पण मी 
ितथेच राहून या लोकांचे चांगले करायचे ह भूिमका मनात ठाम ठेऊन या लोकांचे भले 
करतोय. आज आपण ३५ ब ड ंगी अलॉट के या आहेत. शशी करण गवळ  एका बाजूला, 
वैशालीताई ऊबाळे आ ण मी एका बाजूला असे आ ह  ३ नगरसेवक ितथे होतो. ितथे पुनवसन 
सु  करत असताना वा त वक पाहता ितथे काम करत असताना आज राह ल याचे घर, कसेल 
याची जिमन असे कायदा सांगतो. या घरांत राहणा-या लोकांना घरात यायचे असे ठरवले 

गेले. महापािलकेत मी शहर सुधारणा सिमती/झोपडप ट  सुधार सिमतीचा चेअरमन असताना 
यावेळ  मा.अ जत ग हाणे थायी सिमतीचे चेअरमन होते. या ठकाणी जेएनएनयूआरएम 

योजनेअंतगत झोपडप यांचे पुनवसन होणार होत.े यावेळ  १के खाली वषय येऊ दला. मी 
वचार केला नाह  क , झोपडप ट  सुधार सिमती माफत वषय आला पा हजे. यावेळ  १ के 
खाली वषय दाखल करायला लावला. या सग या गो ी करत असताना मा या मनात एकच 
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वचार होता क , लोकांचे पुनवसन झाले पा हज.े फ  १० ट के र कम नागर कांकडून 
यायची. १० ट के र कम महापािलका भरणार. ३० ट के र कम महारा  शासन व ५० ट के 

र कम क  शासन भरणार असे ठरवले होते. असे क न १०० ट के र कम उपल ध क न 
ायची असे ठरले गेले. आज देखील मी या वषयावर मा.िसमाताई सावळे यांचे अिभनंदन 

करेन. कारण िसमाता ना तो १० ट कचा मु ा धरला. या कोटात गे या. या लोकांचे 
पुनवसन होत असताना यांनी रेडझोनचा मु ा उप थत केला. पण ते थांबले गेले. कारण 
यांचे वषय असतील. याचवेळ  या झोपडप ट  सुधार सिमती या सद य हो या. यावेळ  

मा.आर.एस.कुमार सिमतीचे चेअरमन होते. दवाळ या आसपास िमट ंग झाली असेल. संबंिधत 
ठेकेदार देखील या िमट ंगला आला होता. या िमट ंगम ये काह  वषय झाले. िसमाता नी 
काह   उप थत केले. (मा.िसमा सावळे – मी या िमट ंगला न हते. असे सांिगतले) या 
िमट ंगम ये एक एक वषय उप थत केले गेले. वषयाचे वषयांतर होत गेल.े येकाला घर 
िमळावे हणून मी लोकांचे पुनवसन होत असताना या ठकाणी मनापासून य  करत होतो 
क , येकाला घर िमळाव.े या ठकाणी ३५ पैक  १६ ब ड ंगम ये राहणा-या लोकांम ये 
मा या वॉडमधील लोक आहेत. या या १६ ब ड ंग आहेत, यात लोकांचे पुनवसन करत 
असताना मी मा या वॉडमधील एकह  माणूस अपा  होऊ दला नाह . यावेळ  पा  अपा तेचा 

 उप थत झाला. लोकांनी कागदप ांची पूतता करा. कशासाठ  पूतता करायची. हे लोक 
ितथे रहायला होते. तर सु ा कागदप े पा हजेत. यांची कागदप े मा याकडे आहेत. काह  
ठकाणी माझे अंध बांधव होते. ते कागदप ांची पूतता क  शकले नाह त. ती पूतता 
कर यासाठ  काह  इकडचे ितकडचे कागदं लावून ते पा  झाले. मी संबंिधत वभागाला वनंती 
केली क , तु हाला जी कागदं पा हजे ती कागदं या. मा.महापौर साहेब, पण काल या 
िमट ंगम ये िसमाता नी  उप थत केला होता. काह  खो यां या ए वाय-या मािगत या. 
या देत नाह त. मी तर हणतो, ा. मी तु हाला सांगतो, तानाजी खाडे माग या िमट ंगम ये 

उलट सुलट बोलला होता. महापौर तु ह  दोनदा, तीनदा मला आदेश दला होता क  त ड 
सांभाळून बोला. येकाला घर िमळाले पा हजे. झोपडप ट त या लोकांचे पुनवसन झाले 
पा हजे. यासाठ  कागदप े देत असताना लोकांनी काह  चुक ची कागदप े दली असतील. पण 
मा.तानाजी खाडे यांनी तयार केलेले कागद नाह त. नगरसेवक अिधका-यांना र वे ट करतात. 
मी मा या राहणा-या गोरगर ब बांधवांना घर िमळावे हणून र वे ट केली असेल. लोक पा  
झाले असतील. पण तानाजी खाडेने एक पयाचा पण ाचार केलेला नाह . मी काह  गो ींत 
डायरे टली जाऊ शकलो असतो. पण मी तसे केले नाह . मला काह  गो ी सांभाळाय या 
आहेत. कारण मी िसिनअर नगरसेवक आहे. गेले २० वषापासून मी सभागृहात का करतोय. 
मला काह  गो ी बोलाय या आहेत.  तु ह  आदेश द यावर मी लगेच ित या देणे हे माझे 
मलाच शोभत नाह . आज िसमाता नी काह   उप थत केले. माझी िसमाता ना वनंती 
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आहे क , आपण कळकळ ने  उप थत केलेत याब ल तुमचे ध यवाद. लोकांचे पुनवसन 
होत असताना यात काह  अडचणी असतील. शासन चुकले असेल मा य करतो. पण या 
चूका थािनक ले हलवर िमट या अस या तर फार चांगले झाले असते. १९९७ साली मी 
मा या वॉडम ये घराघरांत संडास बांधून दले. १९९७ साली मी १५६३ गा यांम ये इंड यूजल 
टॉयलेट .१,०६,००,०००/- खच क न केले आहेत. सरकारने आज व छता अिभयान काढले 
आहे. सरकारचे अिभनंदन. पण मा या भागातले सावजिनक संडास तोडून या ठकाणी घरगुती 
संडास बांधून दल.े माझा भाग हगणदार  मु  झाला होता. पण नंतर या काळात सं ाम 
झोपडप ट  जी रोडवाईड ंगम ये असलेली झोपडप ट . यांचा ॉ झाला होता. यांना ब ड ंग 
तयार होती. यांना ब ड ंगम ये जायचे होते. पण आज कोटा या आदेशामुळे यांना ब ड ंग 
देत नाह . आजदेखील या झोपडप ट त राहणारे लोक र यावर बसतात. मला वाईट वाटते. 
मा या आयाब हणी उघ यावर संडासला बसतात. काय ा या अडचणींमुळे ते या घरांत 
रहायला जाऊ शकती. आज माझी आई ब हण र यावर बसली नसती. मा.महापौर साहेब, 
मा या भागात आज जी छोट  घरे दली होती, यांना मोठ  घरे देता येतात. क  सरकार 
माफत अटल योजना येणार आहे. चांगली गो  आहे. या योजनेत झोपडप ट धारकाला एक ते 
द ड लाख याची झोपड  सुधार यासाठ  देणार आहेत. ह  चांगली गो  होणार आहे. 
झोपडप ट त या लोकांना याचा फायदा होईल. पण आज माझा से टर २२ हा रेडझोनम ये 
येत अस यामुळे मला याचा फायदा घेता येणार नाह . मा या भागातले ३०,००० लोक आज या 
रेडझोनमुळे वंिचत राहणार आहेत. या मागासवग य क याणकार  योजनेतले पैसे खच झाले 
पा हजेत. या लोकांना सु वधा उपल ध क न द या पा हजेत. या भागात या लोकांची कुटंूबे 
वाढत चालली आहेत. यांना घर कमी पडते आहे. यांचे पुनवसन झाले पा हजे. यांचे 
पुनवसन करता येईल. आपण आप या मागासवग य क याणकार  योजनेत म हलांना अ खल 
भारतीय थािनक वरा य सं थेमाफत िश ण दे याचे काम करतोय. मला सांगा, एका तर  
म हलेला वतः या पायावर उभे केले आहे का. मागील वेळ  िसमाता नी या अ खल भारतीय 
थािनक वरा य सं थेची सगळ  मा हती काढली होती. मला वाटते, या सं थेला लॅकिल ट 

करायला पा हजे होते. यां यामाफत लाखो, करोडो पये आपण खच करतोय. यांची बील 
देतोय. याचे आऊटपुट काय. या म हला आज धुणीभांड  करताहेत, दुस-या या हाताखाली 
मोलमजूर  करताहेत. यांना रोजगार उपल ध हो यासाठ  काह तर  यव था ा. यवसाय 
िशकवा. िशलाई मशीनी काय देताय. आज एकेका या घर  दोन दोन तीन तीन िशलाई मशीनी 
पडले या आहेत.  

 
मा.महापौर – वषय भरकटत चालला आहे.  
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मा.तानाजी खाडे- आज एवढे चांगले  वचारले आहेत. मागासवग य क याणकार  योजनेचा 
वषय आहे. मला बोलायची इ छा आहे. हे परत परत बोलता येणार नाह . आज बरेच पु ष 
सु ा बेकार, बेरोजगार आहेत. यांना सु ा मागासवग य योजनेमाफत काह  योजना आणता 
येतील. मी मागील िमट ंगवेळ  बोललो होतो. शासन सहा.आयु  यांनी एखादे दवशा 
आ हाला घेऊन बसावे. आपण अशी एखाद  योजना काढू शकता. येक वषयाब ल गांिभयाने 
ल ात घेऊन मागासवग य क याणकार  योजनेचे पैसे खच झाले पा हजेत, एवढ  वनंती 
करतो. जय हंद, जयमहारा . 
 
मा.सुलभाताई ऊबाळे-मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, या ठकाणी 
बरेचसे नगरसेवक नाह त. परत कोरमचा वषय येतो आहे. काय म सु ा आहेत. पुढ ल 
पयावरणाचा वषय खूप मोठा आहे. हणून आजची ह  सभा तहकूब कर यात यावी ह  सभा 
सोमवार दनांक २९ ऑग ट २०१६ रोजी दुपार  २.०० वा. पयत तहकूब कर यात यावी अशी 
वनंती करते. 

 
मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे.  

 
मा.महापौर – ह  सभा सोमवार दनांक २९ ऑग ट २०१६ रोजी दुपार  २.०० वा. पयत तहकूब 
कर यात येत आहे.  

 
  
 

(धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

              पंपर  – ४११०१८ 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 
मा.महापािलका सभा 

कायप का मांक – ६२ 
सभावृ ांत 

( दनांक २०.०८,२०१६, २३.०८.२०१६ (द.ु२.०० वा.),२३.०८.२०१६ (द.ु२.२० वा.) 
 ची तहकूब सभा) 

 
दनांक – २९.०८.२०१६                 वेळ – दुपार  २.०० वाजता 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची (माहे ऑग ट-२०१६) द.२३.८.२०१६ (द.ु२.२०) ची 

तहकूब मा.महापािलका सभा सोमवार द.२९.८.२०१६ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागहृात आयो जत करणेत आली होती. सभेस 

खालील स मा.सद य उप थत होते.  
 

१.   मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब      -     महापौर 

२. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

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

४. मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

५. मा.भालेकर अ णा दलीप 

६. मा.सौ. वाती मोद साने 

७. मा.साने द ा य बाबुराव (काका) 

८. मा.सायकर अजय शंकरराव 

९. मा.जाधव साधना रामदास 

१०. मा.जाधव राहुल गुलाब 

११. मा.आ हाट मंदा उ म 

१२. मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 

१३. मा.काळजे िनतीन ताप 

१४. मा. वनया दप (आबा) तापक र 

१५. मा.पा े राम संभाजी 
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१६. मा.बाबर शारदा काश 

१७. मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव  

१८. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१९. मा.उ हास शे ट  

२०. मा.ठ बरे सुभ ा ई र 

२१. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२२. मा.तानाजी व ठल खाडे  

२३. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२४. मा.(िचखले) मराठे अ नी अ जत 

२५. मा.भारती फरांदे 

२६. मा.आर.एस.कुमार 

२७. मा.जावेद रमजान शेख 

२८. मा.भालेराव ितभा ाने र 

२९. मा.पांढरकर िनलेश शंकरराव 

३०. मा.राजू िमसाळ 

३१. मा.नंदा वकास ताकवणे 

३२. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३३. मा.भ डवे संिगता राज   

३४. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव  

३५. मा.सूयवंशी आशा ाने र 

३६. मा.ल ढे गणेश नारायण 

३७. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

३८. मा.अॅड.संद प गुलाब िचंचवडे 

३९. मा.अपणा िनलेश डोके 

४०. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४१. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे  
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४२. मा. साद शे ट  

४३. मा. ीमती टेकवडे सुजाता अ वनाश  

४४. मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 

४५. मा.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

४६. मा.वाबळे संजय म हारराव 

४७. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 

४८. मा.सुपे आशा र वं  

४९. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५०. मा.मो हनीताई वलास लांडे 

५१. मा.अ जत दामोदर ग हाणे 

५२. मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडगे 

५३. मा.सावळे िसमा र वं  

५४. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला काशीनाथ 

५५. मा.भोसले राहूल हनुमंतराव 

५६. मा.पालांडे सुजाता सुिनल 

५७. मा.बहल योगेश मंगलसेन 

५८. मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 

५९. मा.कदम सदगु  महादेव 

६०. मा.िगता सुशील मंचरकर 

६१. मा.कैलास महादेव कदम 

६२. मा.टाक अ ण मदन 

६३. मा.वाघेरे सुिनता राजेश 

६४. मा.आसवाणी हरानंद उफ ड बू कमतराम 

६५. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

६६. मा.काळे वमल रमेश 

६७. मा.पाडाळे िनता वलास 
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६८. मा. वनोद जयवंत नढे 

६९. मा.तापक र अिनता म छं    

७०. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

७१. मा.बारणे िनलेश हरामण 

७२. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

७३. मा.बारणे माया संतोष 

७४. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

७५. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

७६. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

७७. मा.च धे आरती सुरेश 

७८. मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 

७९. मा.जवळकर वैशाली राहुल 

८०. मा.जगताप राज  गणपत  

८१. मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 

८२. मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

८३. मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 

८४. मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 

८५. मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

८६. मा.काटे राज  िभकनशेठ 

८७. मा.शडगे आशा सुखदेव 

८८. मा.मोटे करण बाळासाहेब 

८९. मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

९०. मा.संजय केशवराव काटे 

९१. मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

९२. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम     
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        यािशवाय मा.तानाजी िशंदे-अित.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.तळदेकर-
मु यलेखाप र क, मा.च हाण- .शहर अिभयंता,मा.डॉ.अिनल रॉय-आरो य वैदयक य अिधकार ,  
मा.गावडे-सहआयु ,मा.तुपे,मा.दुधेकर-सहशहर अिभयंता,मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता,मा.डोईफोडे, 
मा.कडूसकर,मा.माछरे,मा.दुरगुडे,मा.आ ीकर,मा.लोणकर,मा.बोदडे-सहा.आयु ,मा.कांबळे-
.िश णािधकार  (मा यिमक), मा.िनकम,मा.इंगळे,मा.ग टूवार-कायकार  अिभयंता,मा.लावंड-

कायदा अिधकार  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 सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 
 
मा.सुलभाताई ऊबाळे–मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, मुत  खरेद  
बाबतचा अहवाल आला असेलतर आयु  साहेबांनी तो अहवाल सभागृहासमोर ठेवावा. माझी 
वनंती आहे क , पाच दवसांची मुदत संपून गेली आहे.  

 
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, डोईफोडे साहेब 
कसा काय खुलासा देणार. यांचा खुलासा करायचा काय संबंध.  

 
मा.सुलभाताई ऊबाळे–मा.महापौर साहेब, डोईफोडे साहेब नाह तर मा.अित.आयु  साहेबांनी 
खुलासा करावा.  

 
मा.तानाजी िशंदे (अित.आयु ) -मूत  खरेद  करणी जी चौकशी ता वत केली होती, 
यासंबंधीचा अहवाल चौकशी सिमतीने मा.आयु ांकडे सादर केला आहे. परंतू अहवालाव न जी 

काह  कारवाई ता वत केली आहे, ती कारवाई करायचे अजून लं बत आहे. हणून कारवाई 
के यानंतर, कारवाई पूण झा यानंतर सभागृहाला मा हती ावी असा आयु  साहेबांचा िनरोप 
आहे.  

 
मा.सुलभाताई ऊबाळे–मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, तु ह  कारवाई 
करा. पण अहवाल काय आहे याची आ हाला मा हती पा हजे आहे.  

 
मा.तानाजी िशंदे (अित.आयु )-मा.आयु ांकडे अहवाल सादर केला आहे. याची कारवाई पूण 
झालेली नाह , ती पूण झा यानंतर सभागृहाला मा हती दे यात येईल.  
 
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, पुढ या वेळ  अहवालाची मा हती देतील. पुढ ल 
वषय घे यात यावा.  
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मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक २वर पुढ ल माणे ठराव मांडते आहे.  

 
वषय मांक-२     

दनांक-२९.८.२०१६          वभाग-मा.आयु  
 

संदभ :-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .भु ज/१/का व/७६/२०१६  
                     द.६/८/२०१६ 
              २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .१६९२५ द.९/८/२०१६      
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वकास योजनेतील आर ण .१/१३३ याम ये 
शाळेचे आर ण एकुण े  १८००० चौ.मी. आहे. या े ापैक  ४७५४ चौ.मी. े  हे 
महानगरपािलकेने FSI/TDR बद यात ता यात घेतले आहे. उवर त े ाचा ताबा सुभ ाज ्  
ए युकेशनल सोसायट  पुणे यांचेकडे आहे. आर णाचे संपुण े  मा यिमक शाळा आर ण 
तरतुद वये वकिसत करणेसाठ  महानगरपािलके या ता यातील ४७५४ चौ.मी.जागा 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 र कमेपे ा ०.५०% 
जा त असा दर सादर केला आहे. सुभ ाज ्  ए युकेशनल सोसायट  पुणे या िन वदाधारकांची 
ि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  लीज दराने देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 
मा. वाती साने - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
 
मा.महापौर–हा वषय या ठकाणी तहकूब कर यात येत आहे. या वषयाला यावेळ  मा यता 
दे यात येईल, यावेळ  या वषयावर चचा कर यात येईल. माझे काह  दुमत नाह . सव 
सद यांनी खाली बसावे.  
 
मा.शुभांगी बो-हाडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक २चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत 
यावा अशी सूचना मांडते.  
 
मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
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ठराव मांक - ९११     वषय मांक-२     
दनांक-२९.८.२०१६          वभाग-मा.आयु  
 

संदभ :-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .भु ज/१/का व/७६/२०१६  
                     द.६/८/२०१६ 
              २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .१६९२५ द.९/८/२०१६      
 

वषय मांक ०२ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा.   
 

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

(सभागृहात ग धळ) 
 
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३वर पुढ ल माणे ठराव मांडते आहे.  

 
ठराव मांक - ९१२     वषय मांक-३    
दनांक-२९.८.२०१६          वभाग-मा.आयु  

 
संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/२/का व/३६१/२०१६,  

                           द.०५/०७/२०१६ 

                        २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .८९ द.१५.७.२०१६    
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर मु यलेखापाल या अिभनामाचे ०१ पद 

शासन मंजूर आहे. महारा  शासन व  वभागाकड ल आदेश .बदली २०१६/ . .१०६/कोषा 
शा-२ द.१५ जुन २०१६ अ वये ी.राजेश गोपाळराव लांडे, उपसंचालक, व  व लेखा सेवा 

यांची मु यलेखापाल, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका या पदावर ितिनयु ने िनयु  कर यात 
आली आहे. ी.लांडे हे महानगरपािलकेम ये द.२०/०६/२०१६ रोजी जू झाले आहेत. यांना 
इकड ल आदेश . शा/२/का व/३४४/ २०१६ द.०१/०७/२०१६ अ वये मु य लेखापाल या 
पदावर जू क न  घे यात आले आहे. ी.राजेश गोपाळराव लांडे, उपसंचालक, व  व लेखा 
सेवा(व र ) गट-अ यांची मु य लेखापाल, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका या पदावर 
ितिनयु ने कर यात आले या िनयु स मा यता देणेची मा.आयु  यांची मागणी असली 

तर , पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये “ मु यलेखापाल ” अिभनामाचे १ पद पे बॅ ड 
र. .१५६०० – ३९१०० ेड पे र. .६६०० या वेतन ेणीम ये शासन मंजूर आहे.  सदरचे पद हे 
असं वधीक असून महानगरपािलके या लेखा संवगामधून सेवाजे  व मु यलेखापाल पदाची 
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अहता ा  लेखािधकार  यांचे मधून पदो नतीने भरावयाचे पद आहे. या पदावर 
महापािलकेतील ी.एन.एन.ल ढे यांनी सन १९९१ ते २०११ व ी. ह .ट .भोसले सन २०११ ते 
३१/०५/२०१२ पयत पदो नतीने कामकाज कर त होत.े या पदावर ी.सुरेश तुकाराम आ हाळे 
सेवाजे तेनुसार पा  आहेत.  शासन वभागाकड ल आदेश . शा/२/का व/३११/२०१६, 
द.२३/०६/२०१६ अ वये यापूव  काम कर त असलेले ी. मोद िभमराव भोसले यांची बदली 
सोलापूर महानगरपािलका येथे झा याने यांना कायमु  क न मु यलेखापाल पदाचा पदभार 
सेवाजे  व मु यलेखापाल पदाची अहता ा  लेखािधकार  ी.सुरेश तुकाराम आ हाळे यांना 
देणेत आला होता.  तदनंतर “ मु यलेखापाल ” पदाचे पदो नतीसाठ  िनवड  सिमती गठ त 
करणेत आली होती. परंतु शासनाकडून द.१५/०६/२०१६ या आदेशा वये ी.राजेश गोपाळराव 
लांडे यांची ितिनयु  नेमणूक केली. तथा प सदरची बाब यो य नसून महापािलका कमचा-
यांवर अ याय करणार  आहे. तसेच कमचा-यांना घटनेने दले या पदो नती या मुलभूत 
ह कास बाधा िनमाण करणार  आहे. हणून पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेत ी.राजेश 
गोपाळराव लांडे यांची ितिनयु ने केलेली बदली र  क न यांना शासन सेवेत परत 
पाठ वणेत येऊन मा.आयु  यांनी महापािलकेतील लेखा संवगातील सेवाजे  मु यलेखापाल 
पदाची अहता ा  ी.सुरेश तुकाराम आ हाळे यांना मु यलेखापाल पदावर िनयमानुसार 
पदो नती दे यास मा यता देणेत येत आहे. 
 
मा. वाती साने - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
 
(मा.राहूल जाधव, मा.द ा य साने, मा.सुरेश हे े यांनी या वषयावर चचा क  ावी अशी 
मागणी केली.) 
 
मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, वषय मांक २चे 
डॉकेट आयु  साहेबांनी ठेवलेले आहे. आ ण उगाचच यात गैरसमज िनमाण होईल. काय 
मा हती पा हजे असेलतर ती मा हती होऊ ात. नंतर वषय तहकूब करा. इतका आरडाओरडा 
कशाला क न यायचा. एखा ा वषयावर चचा केली नाह तर वेगळेच िच  िनमाण होते.   
 
मा.महापौर- वषय मांक ३ वाचलेला आहे. तो मंजूर कर यात येत आहे. मी मा हती ायला 
सांगत.े  
 
मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, मला वषय मांक ३ वर बोलायचे आहे. 
 
मा.महापौर – सवानी खाली बसावे. वषय मांक २ची मा हती देत आहेत.  

 
मा.सुलभाताई ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, नुसती मा हती नाह  बोलायला पण ा. वषय 
मांक ३साठ  मी हात वर केला आहे.  
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मा.अ कर (सहा.आयु ,भूिम आ ण जंदगी वभाग) – मा.महापौर साहेब, सव स मा.सभागृह, 
वषय मांक २ जो आहे, तो पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वकास योजनेतील आर ण 
.१/१३३ याम ये वकास आरख यात मा यिमक शाळेसाठ  आर ण आहे. हे आर ण 

आर णा या तरतुद ने वकिसत कर यासाठ  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकडे ४७५४ चौ.मी. 
जागा ट ड आर या बद यात महानगरपािलके या ता यात आली आहे. ह  जागा नगररचना 
वभागाकडून जे काह  भा याचे दर ठर व यात आले आहेत, या दरावर ३० वषाकर ता 
भा याने दे याक रता जी िन वदा काढ यात आली होती. या िन वदेची र कम 
.२,५१,४८,६६०/- होती. कालावधी ३० वष असा होता. ह  िन वदा मुदतवाढ देऊन 

उघड यानंतर ३ िन वदा ा  झा या. सुभ ा ए युकेशनल सोसायची या िन वदाकाराने ५० 
ट के जा त हणजे र. .२,५२,७४,४०३/- ह  र कम कोट केली अस यामुळे सदरची िन वदा 
मा य कर यासाठ  सभागृहापुढे सादर कर यात आली आहे.    

 
 (सभागृहात ग धळ) 

मा.महापौर – वषय मांक ३ मंजूर कर यात येत आहे.  

 
मा.सुलभाताई ऊबाळे–मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या मु यलेखापाल या पदासाठ  वषय मांक ३ चा वषय आहे. या वषयावर 
महानगरपािलकेत ब-याच सिम यांवर चचा झालेली आहे. ब-याच जनरल बॉड त ठराव झाले 
आहेत. ब-याच सिम यांम ये ठराव झाले आहेत. आ ण आज काह च चचा न करता आपण हा 
वषय मंजूर करताय. महापािलके या आ थापनेतील हे पद महापािलके याच अिधका-यांना 
िमळावे हणून चचा केली होती. १९९६ पासून २०१२ या कायकाळात आप या लोकांनी 
महापािलके या अिधका-यांनी मु यलेखापाल हणून काम केले आहे. आकृतीबंधाम ये स या 
तशा कारची तावना तयार केली आहे. एवढे क न सु ा आप या अिधका-यांना या ठकाणी 
मोशन देऊ शकतो. आप याला यांना देता आले नाह . शासनाचे अिधका-यांना जू क न 

घेतले. पीएमसीम ये वग २ चे लेखािधकार  हणून पद होते. ी.पाट ल आ ण ी.काटे नावाचे 
जे लेखािधकार  हणून आले होते, यावेळ  सभागृहाने यांचा वषय फेटाळला. यांना जू 
क न घेतले नाह . यांना परत शासनाकडे पाठवले. जर आप याकडे अशी यव था आहे तर 
आपण यांना ज ूक न घेऊ नये. आप या अिधका-यावर अ याय होतो आहे,  हे वारंवार 
बोल यापे ा आप याकडे आलेले अिधकार  बी.ई.मेकॅिनकल, एमपीएससी असे िश ण घेतलेले 
आहेत. अकाऊंट या े ात जा तीत जा त अकाऊंट वभागात काम के याचा अनुभव व 
यातह  महानगरपािलकेत काम केलेले अिधकार  यांचा अनुभव फार मह वाचा आहे. यामुळे 

आमची अशी वनंती आहे क , महापािलके या आ थापनेवर ल आप या अिधका-यांना मोशन 
देऊन यांना हे पद िमळावे व शासनाकडून आले या अिधका-यांना शासनाकडे परत पाठवाव.े  
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मा.आर.एस.कुमार-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, आप या अिधका-
यांना मु यलेखापाल पद िमळालेतर मला आनंदच आहे. ी.लांडे यांना जू क न घेतले. ते 
आता परत जाणार आहेत का याचा पण वचार करायला पा हज.े मोशन तु ह  ा. मी नाह  
हणत नाह . पण मोशन कुणाला देणार. हणजे गे या महापािलका सभेत मोशनचा त ा, 

कंड शन वाचून दाखवला क , उपलेखापालपासून मु यलेखापालपयत मोशन िमळाले पा हजे. 
आ ण याचे कारण पण वाचून दाखवले. पण स मा.सहा.आयु  डोईफोड साहेब यांनी सांिगतले 
क , तु ह  खालचे वाचले नाह . ितथे कंवा हणून श द िलह लेला आहे. मी स मा.अिधका-
यांना सांगू इ छतो क , नगरसेवक हणून हे माझे ३५वे वष आहे. मला जेवढा कायदा मा हत 
आहे या माणे मोशनसाठ  याअथ  उपलेखापाल उपल ध आहेत, मग या या खाल या 
अकाऊंटंटला मोशन ायचा च येत नाह . पह ला उपमु यलेखापाल, यानंतर लेखापाल. 
लेखापालाला मु यलेखापाल करा हे हणणे चुक चे आहे. लेखापालचा डे पे आहे ५४००, 
उपमु यलेखापालचा ेड पे आहे ६६००. तु ह  मोशन देताना ६६०० वा याला देणार का, 
५४०० वा याला देणार. हे चुक चे आहे. तु ह  कोणाला ज पंग मोशन देऊ शकत नाह . 
आ या महारा ा या केडरम ये तु ह  कुठेह  बघा, ितथे जं पंग मोशन नाह . हणून माझी 
वनंती आहे क , मला याचे उ र पा हजे आहे. मी परत सांगतो क , लेखापाल याचा ेड पे 
५४०० आहे, याला मु यलेखापाल केलेतर उपमु यलेखापालावर अ याय होणार. एक युिनअर 
माणूस उपमु यलेखापाल हणून बसणार आहे. हणून मला या मु ावर खुलासा पा हजे आहे. 
दुसरे हणजे उपमु यलेखापालां या युट ज ्  ब ल मी गेले अनेक िमट ंगम ये बोललो आहे. 
सगळ  बीले उपमु यलेखापालाकडून मु यलेखापालाकडे जातात. तु ह  लांडे साहेबांना वचारा. 
नािशकम ये काय ोिसजर आहे, याचा खुलासा करायला सांगा. ितथे सु ा अशीच ोिसजर 
आहे असे मला कळाले. यामुळे दो ह  गो ींत तु ह  मला लॅर फ केशन ा. प हले हणजे 
मोशन कोणाला ायच.े मोशन ा. आप या अिधका-याला मोशन ा. हे आपण आप या 

अिधका-याला खुष कर यासाठ  करतो. पण मोशन देता उपमु यलेखापालाला सोडून 
लेखापालाला देऊ शकत नाह . कारण याचा ेड पे कमी आहे. या दो ह चे लॅर फ केशन ा. 
 
मा.सुलभाताई ऊबाळे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, ठराव के यानंतर 
लांडे साहेबांना ताबडतोब परत पाठवणार आहात का याचा खुलासा करावा. 
 
मा.िनता पाडाळे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह,इथे मला एवढेच 
वचारायचे आहे क , शासनाने सांगावे. आ ह  मा. वधी सिमतीत कोण या म ह यात मु य 
लेखापालाचा ठराव केला होता. या ठरावाची शासनाने आयु ांसमोर डपीसी लावलीत का, 
लावली नसेलतर का लावली नाह . आ ह  शासनाला वचारले होते, तर ते हणाले, 
आयु ांसमोर ठेवले होते, डपीसी लावली होती. यांचे काह च उ र िमळाले नाह  हणून 
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शासनाचा माणूस आला. आम या किमट चे काह  होतच नसेलतर आमची किमट  कशाला 
ठेवायची. आम या नऊ सद यांना किमट त काह  मान आहे का नाह . आ ह  मु यलेखापाल 
पदासाठ  ठराव केला होता मग आयु  साहेबांनी, शासनाने या माणे का केले नाह . लास 
वन अिधका-याला लास वन पद देता येते का याचा पण खुलासा करावा. कारण गवळ  
साहेबांना लास वन पद आहे. यांना परत पद देता येते का याचा खुलासा करा. आ ा 
मा.सुलभाताई ऊबाळे यांनी सांिगत या माणे पीएमसी म ये केले याप तीने पािलकेचा माणूस 
जू क न घेऊन हा वषय मंजूर करावा. 

 
मा.नंदा ताकवणे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, भोसले यांची 
बदली हो याआधी यांना तीन वष पूण होणार होती, जानेवार  म ह याम ये मा. वधी सिमतीने 
पदो नतीनुसार आप याकडे मा.मु यलेखापाल असावा असा वषय केला होता. डॉ.डोईफोडे 
साहेबांनी ितथे काय केले. यांनी ितथे काह च केले नाह . ते हाच काय ते झाले असते तर 
आ ा ह  वेळ आली नसती. कोणताह  अिधकार  ितिनयु वर आला नसता. किमट ने हा 
वषय घेतला होता. ड पीसी लावा हणून सांिगतले होते. ितथेसु ा काह  झाले नाह . या 
वषयासंदभात शासनाने आ हाला खुलासा करावा.  

 
मा.योगेश बहल-मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, मागील दोन 
मा.महापािलका सभांम ये या पदाव न भरपूर गदारोळ झाला होता. आप या सवाचच ं
प ह यापासून हे मत आहे क , आप या अिधकार , कमचा-यांना वेळोवेळ  याय िमळावा अशी 
भूिमका मा.महापािलका सभेची नेहमीच राह लेली आहे. मा. वधी सिमती या सभेत सु ा 
सांिगतले होते. मागील वष  सु ा या संदभात मा. वधी सिमतीने ठराव केला होता. परंतू 
शासनाने यां याकडे कानाडोळा केला असे हटले तर  ते चुक चे होणार नाह . कारण 

मा. वधी सिमती ह  काय ाने गठ त सिमती आहे. या सिमतीला काय ाने दलेले अिधकार 
आहेत. यांनी एखादा ठराव पा रत केला असेलतर शासनाने यांचे मत ताबडतोब कट केले 
पा हजे. हो कंवा नाह  हे हायला पा हजे. परंतू असे न करता ते घ गडे तसेच िभजत ठेवले. 
यावेळचे मागचे आयु  जाधव साहेबांनी यावर िनणय घेतला नाह  हणून शासनाचा माणूस 

आला. इं जिनअ रंग वभागात हच प र थती झाली. यावेळ  एका अिधका-याचे नाव घेतले 
जाते, तर दुस-या अिधका-याचे नाव ठेवले जात नाह . ह  जी दुफळ  िनमाण केली जाते. 
यामुळे समज गैरसमज िनमाण होतात. अशावेळ  मग आ ह  ठराव मांडलातर मा  वक ली 

होते. मा  इतर सद यांनी मांडलातर वषय बरोबर होतो. अशा कार या गो ींना वाव िमळणे, 
याला कारणीभूत शासन आहे. आ ह  वेळोवेळ  सांगतो, क  तु ह  िसिनऍर ट  िल ट लावा. 
वेळेवर मोशन ा. महापािलके या पदांवर शासनाचा माणूस आणून तु ह  गदा आणू नका. 
पण मागे सु ा असेच झालेले आहे. सहा यक आयु ची जी पदे आहेत, ती आ ा या 
िनयमा माणे िन मी-िन मी आहेत. पण आप याकडे िन यापे ा जा त शासनाची/रे हे यू 
डपाटमटची माणसे आली आहेत. यामुळे आ हाला नाईलाजा तव िशंदे साहेब असतील कंवा 
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जाधव साहेब असतील यांना सांगावे लागल.े आपण एकाला परत पाठवले. मा.महापौर साहेब, 
आ ा अशीच प र थती या पदाबाबत सु ा झाली आहे. वा त वक पाहता, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका मंुबई ांितक अिधिनयम १९५३चे एक पद आहे. हे पद नेम याचा सव वी 
अिधकार हा महापािलके या मा.महासभेचा आहे. मग आम या वाय तेवर का गदा आणताय 
हे कळत नाह ए. मा.महापौर साहेब, आपण र ु टमट स ्  ला मा यता दली. यावेळ  सवानी 
िमळून वधी सिमतीने सु ा चांग या प तीने अ यास क न ते तयार केले. मा.महापौर तु ह  
सु ा याला भरपूर वेळ दलात. वधी सिमतीने, महासभेने याला मा यता दली. हा 
आर.आर. मा यतेसाठ  शासनाकडे पाठ वला. या आर.आर. माणे महापािलकेतील हे पद 
शंभर ट के पदो नतीने भरले जावे. आप या अिधका-यांना देणेत यावे अशा प तीचा सु ा 
आर.आर. आपण मंजूर केलेला आहे. असे असताना, १९५३चे हे पद असताना आम यावर 
माणूस का लादताय. मघाशी मा.सुलभाताऊ ऊबाळे यांनी जे उदाहरण दल.े याचे दो ह  ठराव 
मा याकडे आहेत. मी हे दो ह  ठराव आयु  साहेबांना देऊ इ छतो. पुणे महानगरपािलकेत 
अशा प तीने व  वभागाने पाठ वलेले, ह  ऑडर रे हे यू वभागाकडून िनघालेली नाह . मी 
ी.लांडे यांची ऑडर पा हली आहे. ह  ऑडर सु ा व  वभागाकडून आलेली ऑडर आहे. 

ितथ या सिचवांनी िल हलेले प  आहे. अशा प तीने एक ऑग ट म ह यात आलेले व एक 
जुलै म ह यात आलेले प  आहे. अशा कारे आलेली दो ह  प े मी आयु  साहेबांना देऊ 
इ छतो. असे असताना सु ा पुणे महानगरपािलके या महासभेने ठराव केला, यांनी नकार 
दला व यांना परत यां या वभागात बसवले गेले. मग पुणे महापािलका जर अशा कारे 
यांचा अिधकार वाप  शकते तर मग आपले अिधकार  तो अिधकार का वाप  शकत नाह त. 

मी तु हाला या या दो ह  ती देऊ इ छतो. पुणे महापािलका असे क  शकते मग आपण 
का क  शकत नाह . वा त वक पाहता, लांडे साहेबांच े वॉिल फकेशन काय आहे, ते आपले 
िम  आहेत का श ु आहेत अशातला काह  भाग नाह . आ हाला या याशी काह  देणे घेणे 
नाह . ी.लांडे यांना शासना या सेवेत व रत पाठवाव े हे आज या अजडा या अनुषंगाने 
सांगतो. मा. वधी सिमतीने तसा ठराव केलेला आहे. मा. थायी सिमतीने तसाच ठराव केला 
आहे. आ ण या मा.महासभेचे सु ा हणणे तसेच आहे. आ ण जो कोणी आमचा अिधकार  
असेल, या आम या अिधका-याला, जो कोणी िसिनअर मो ट असेल, जो कोणी वॉलीफाईड 
असेल या माणसाला या पदावर पदो नती दे यात यावी. मा.महासभेची हच वनंती सु ा 
आहे. मा.महापौर तु ह  आदेश करा क , आज ह  जी.बी. संप यानंतर ये या तीन दवसांत 
डपीसी घेतली पा हज.े आ ण डपीसी घेत यानंतर आम या अिधका-यांतील जो कोणी िसिनअर 
मो ट आहे, जो कोणी वॉलीफाईड आहे, याची ितथे नेमणूक करा आ ण लांडे साहेबांना 
शासना या दरबार  पाठवून ा. आ हाला आम यावर लादलेला माणूस नको आहे. आ ण मी 
सांिगत या माणे ५३ या अनुषंगाने हे पद भरायचा अिधकार या महासभेला आहे. आम या 
वाय तेवर गदा आणू नका आ ण आ ह  तो घाला सहन करणार नाह . या ठकाणी जो कोणी 

िसिनअर मो ट ऑ फसर असेल, याला तु ह  ताबडतोब नेमणूक ा. अशी या ठकाणी 
उपसूचना देऊ इ छतो क , - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये १ मु यलेखापाल पद मंजुर 
आहे. सदरचे पद असां वधीक असून, महापािलकेतील लेखा संवग पदो नती साखळ  मधील 
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आहे. मंुबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील कलम ५३ खालील महापािलका 
सभेस सदरचे पद भरावयाचे संपूण अिधकार आहेत. 
 पंपर  िचंचवड नगरपािलकेची थापना १९७१ साली झाली, सन २३/०२/१९७९ म ये 
नगरपािलकेसाठ  मु य लेखा व व  अिधकार  हे पदास मंजूर  दली आहे. तदनंतर 
द.११/१०/१९८२ रोजी पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची थापना झाली. महानगरपािलका सभा 
.४७ द.०६/१२/१९८३ म ये महापािलकेसाठ  लेखा संवगासाठ  वतंञ कमचार  वग व 

शै णक पाञता िन त केली आहे. यानुसार मु य लेखापाल पदाची अहता सी.ए. कंवा 
बी.कॉम व १० वषाचा लेखािधकार  पदाचा अनुभव अशी िन त केली होती. यानुसार 
महापािलका सभा . ३ वषय . ५८ ठराव . ३२७६ अ वये महानगरपािलकेतील 
ी.एन.एन.ल ढे यांना मु य लेखा व व  अिधकार  या पदावर द.१६/८/१९९६ रोजी पदो नती 

दे यात आली होती. मा.महापािलका सभा . ९ वषय .१७ ठराव . ३३७६ 
द.१९/१२/१९९६ अ वये मु य लेखा व व  अिधकार  या पदाचे पदनाम मु य लेखापाल असे 
करणेस मा यता देणेत आली आहे. मा.आयु  यांनी द २७/१२/२००४ या पञा वये मा.अवर 
सिचव नगर वकास मंञालय, मंुबई यांना मु य लेखा व व  अिधकार  (मु य लेखापाल) हे 
पद संचालक लेखा कोषागारे यांचे िनयंञणाखाली आण याची आव यकता वाटत नाह  असा 
प  अिभ ाय दला आहे. 

 ी.ल ढे हे द ३१/०५/२०१० रोजी सेवािनवृ  झालेनंतर महापािलका सभा ठराव . 
८७४ द.२०/०५/१० अ वये द.०६/१२/१० रोजी ी. वलास तुकाराम भोसले या 
महापािलकेतील अिधकार  यांस मु य लेखापाल पदावर पदो नती देणेत आली. 

मा. वधी सिमती कड ल ठराव .३२ द.१५/०१/२०१६ अ वये महापािलकेतील मु य 
लेखापाल हे पद असं वधीक अस याने लेखािधकार  पदावर काम करणा-या कमचा-यांमधुन 
सेवाजे तेनुसार व पाञतेनुसार िनयमानुसार मु यलेखापाल या पदावर पदो नती देणेत यावी व 
शासनाकडून ितिनयु वर ल अिधका-यांची नेमणूक कर यात येऊ नये व शासन वभागाने 
या संदभात तपासणी क न ताव फेरसादर करावा व या पदावर ितिनयु वर अिधकार  
पाठवू नये असे शासनास कळ वणेस मा यता दली होती. 

व  वभाग मंञालय, महारा  शासन यांचेकड ल द.३१ मे २०१६ च े आदेशा वये 
ी. मोद भोसले, यांची सोलापूर महानगरपािलका येथे मु य लेखा प र क या पदावर बदली व 

नेमणूक झाली अस याने शासन कड ल द.२३/०६/२०१६ या आदेशा वये ी. मोद भोसले 
यांना कायमु  क न यांचा मु य लेखापाल पदाचा पदभार ी.सुरेश तुकाराम आ हाळे या 
सेवाजे  व मु य लेखापाल पदाची अहता ा  अिधका-याकडे देणेत आला. याबाबत शासन 
वभागाने वेळेत िनवड सिमती घेऊन मु य लेखापाल पदावर पदो नती देणे आव यक होते. 

परंतु व  वभाग महारा  शासन यांचेकड ल द.१५ जुन २०१६ या आदेशा वये 
ी.राजेश गो. लांडे यांची मु य लेखापाल या पदावर ितिनयु दारे  नेमणूक केली यामुळे 
द.०१/०७/२०१६ रोजी ी.आ हाळे यांचेकड ल मु य लेखापाल पदाचा पदभार काढून ी.लांडे 
यांचेकडे सोप वणेत आला. 

मा. वधी सिमती कड ल ठराव . ८९ द१५/०७/२०१६ मा.आयु  यांचेकड ल 
वषयपञानुसार यांची िनयु  महापािलकेत ठेवणेसाठ  मा यता घेणेचा वषय सभेपुढे ठेवला 
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असता सदर सभेम ये सदरचा वषय फेटाळणेत येऊन ी.लांडे यांची महानगरपािलकेत 
ितिनयु ने केलेली बदली र  क न यांना शासन सेवेत परत पाठ वणेत येऊन मा.आयु  

यांनी महापािलकेतील लेखा संवगातील सेवाजे  व मु य लेखापाल पदाची अहता ा  ी.सुरेश 
तु.आ हाळे यांना मु य लेखापाल पदावर िनयमानुसार पदो नती देणेबाबत िशफारस करणेत 
येऊन सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव महापािलका सभेकडे पाठ वणेबाबत 
मा यता दली आहे. 
      ी.राजेश गो. लांडे यांची शै णक पाञता ह  इं जिनअर ंग ेञातील अस याने सदरची 
पाञता मनपाने ठरवले या शै णीक अहतेनुसार नाह . यातह  तफावत आहे. मग असे 
असताना आपण जे ल केले आहेत, याला मा.महासभेने मंजूर  दलेली आहे. असे असताना 
सु ा आपण मनमानी कारभार करताय असा माझा शासनावर आरोप आहे. यामुळे या 
उपसूचने या अनुषंगाने व वषया या अनुषंगाने आप या महापािलकेतील महापािलकेत असणारे 
जे कोणी ये  अिधकार  असतील, यांची शै णक पा ता आहे, या सग या गो ी तपासून 
पाहून ताबडतोब ड पीसी लावून तु ह  आम या अिधका-यांना पदो नती दे यात यावी. ी.राजेश 
लांडे यांना शासन सेवेत व रत पाठवावे असे महासभेचे हणणे आहे.   
   
मा.आर.एस.कुमार-मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे. 
 
मा.महापौर – वषय मांक ३ मंजूर केला आहे. ह  उपसूचना वषय मांक ४ ला ावी. मी 
यांना वषय मांक ३वर बोलायला दले होते.  

 
मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, ह  उपसूचना वषय मांक ४साठ  दे यात यावी.  

  
मा.डॉ.महेशकुमार डोईफोडे (सहा.आयु , शासन) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव 
स मा.सभागृह, आजचा वषय होता तो महापािलकेत मु यलेखापाल हणून ी.राजेश लांडे जू 
झाले आहेत, यां या मा यतेचा हा वषय आहे. मा. वधी सिमतीने यांना जू न क न घेता 
पुढ ल ठराव केला आहे. ी.आ हाळे यांना मु यलेखापाल हणून पदो नती देणे हा ठराव 
मा. वधी सिमतीने केला आहे. आम यामाफत िनवड सिमतीने या तावाची छाननी केलेली 
नाह . मु यलेखापाल पदावर पदो नती देताना उपमु यलेखापाल, लेखािधकार  यांची सेवा ये ता 
व अहता पाहूनच यां या पदो नतीचा िनणय घेतला जाईल. आम याकडून असा ताव तयार 
केलेला नाह . मा. वधी सिमतीने ठराव केला होता. शासनाकडून एक/दोन वेळा याचा अहवाल 
सु ा माग वला होता. याअनुषंगाने ए ल २०१६ व मे २०१६ असा दोन वेळा मा.आयु ांकडे हा 

ताव ठेव यात आला होता. परंतू या यावर िनणय हो यापूव च ी.लांडे यांची ऑडर 
झा यामुळे पदो नती सिमतीची थापना न करता हा वषय मा.महापािलका सभेपुढे आला 
होता. या माणे आयु  साहेबांची वेळ घेऊन या माणे फाईल पुटअप कर यात आली आहे. 
यानुसार डपीसी लाव यात येत आहे.  
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मा.महापौर-जर महापौरांनी आदेश दला होता. सभागृहाने मंजूर  दली होती, याचे पुढे काय 
झाले. मग डोईफोडे साहेब, यांना जू क न का घेतले. आ हालाह  कळू ात.  

 
मा.डॉ.महेशकुमार डोईफोडे (सहा.आयु , शासन) - मा.महापौर साहेब, ी.राजेश लांडे यांची 
जे हा ऑडर झाली यानंतर मा.महासभेत चचा झाली होती. 
 
मा.महापौर - एकदा िमट ंग झाली. मा यता दली गेली नाह . यानंतर यांना ऑडर िमळाली 
होती. यानंतर यांना जू क न घेतले होते.  

 
मा.डॉ.महेशकुमार डोईफोडे (सहा.आयु , शासन)-मा.महापौर साहेब,सभागृहात चचा झा यानंतर 
शासनाला कळवले क , महासभेचा वरोध आहे. तर  यांना जू क न घेता येणार नाह . परंतू 
शासनाने पण, व  वभाग व नगर वकास वभागाने पण कळवले होते क , यांना जू क न 
यावे लागेल. हणून जू क न घेतले आहे. परंतू महासभे या मा यते या अधीन जू क न 

घेतले आहे. आज रोजी जो ठराव झाला आहे. आपला ठराव ा  झा यानंतर लगेच यावर 
वचार कर यात येईल.  

 
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.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४वर पुढ ल माणे ठराव मांडते आहे.  

 
वषय मांक-४   

दनांक-२९.८.२०१६          वभाग-मा.आयु  
 
संदभ:- १) मा.भारती फरांदे, मा.िनता पाडाळे यांचा ताव – 

             २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .९२ द.८.८.२०१६    
 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आ थापनेवर ११ सहा यक आयु  पदे शासन 
मंजूर आहेत. यापैक  ६ पदे शासना या ितिनयु वर ल अिधका-यांमधून तर उव रत ५ पदे 
ह  महापािलका सेवेतील शासन अिधकार  संवगामधून भर यात येतात. महापािलका सेवेतील 
अिधका-यांमधून भरावया या पदांपैक  एक पद अनुसूिचत जाती ( वग) साठ  राखीव असून ते 
अनेक वषापासून र  आहे. सदर र  पदावर अनुसूिचत जाती वगातील शासन अिधकार  
ी.अ णा यशवंतराव बोदडे यांना अनुभवाची अट िशथील क न यांचा महापािलका सेवेतील 
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१८ वषाचा अनुभव ल ात घेवून यांना सहा यक आयु  हणून पदो नती दे यास मा यता 
देणेत येत आहे. 
 
मा. वाती साने – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
 
मा.नंदा ताकवणे - मा.महापौर साहेब,मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते - पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेमाफत न याने सेवा वेश िनयम तयार करणेत आले असून यास 
मा.महापािलका सभेची मा यता घेवून शासन मा यतेकामी पाठ व यात आलेले आहेत. सदर 
सेवा वेश िनयमाम ये सहा यक आयु  पदावर पदो नतीकर ता शासन अिधकार  पदावर ल 
३ वष अनुभवाची अट वह त कर यात आलेली आहे. 
 सहा यक आयु  संवगातील मंजूर ११ पदापैक  ६ पदे शासन सेवेतील तर ५ पदे मनपा 
अिधका-यामधून पदो नतीने भर याची तरतूद आहे. मनपामाफत भरावया या पदापैक  २ पदे 
र  आहेत. सदर र  पदावर शासन अिधकार  पदा या सेवाजे ता याद तील थम 
मांकावर ल ी.मनोज नंदकुमार लोणकर यांना खु या वगातून शासन मा यते या अिधन व 

आव यकता भास यास अनुभवाची अट िशथील क न सहा यक आयु  पदावर पदो नती 
दे यास मा यता दे यात येत आहे. तसेच थाप य वभागातील सह शहर अिभयंता पदावर 
बढती होवून र  होणा-या व न याने िनमाण होणा-या कायकार  अिभयंता ( थाप य) या 
पदासाठ  अहतेनुसार व अनुभवानुसार पाञ असलेले १) ी.मनोज से ठया २) ी.राज  राणे ३) 
ी. वजयकुमार काळे ४) ी. िशर ष पोरेड  ५) ी.अजय सुयवंशी ६) ी.सुिनल भागवानी या 

सव उपअिभयंता यांना कायकार  अिभयंता ( थाप य)  या पदावर पदो नती देणेस मा यता 
देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आ थापनेवर शासन िनणय 
.पी.सी.सी.३०८९/६४४/सी.आर.-९७/न व २२ द.१ डसबर १९८९ अ वये  सहा यक आयु   

(सामुह क वकास) अशा अिभनामाचे १ पद मंजूर आहे. सदरचे पद महापािलका थरावर 
ववीध सामा जक वकासा या योजना राब व याक रता िनमाण करणेत आलेले आहे. यामुळे 
 सहा यक आयु   (सामुह क वकास) या पदावर पदो नतीने नेमणुक करणेक रता आव यक 
असणार  शै णक पाञता मा.महापािलका सभा ठराव . ७२१ द.२१.०८.२००९ अ वये िन त 
करणेत आलेली आहे. तसेच याच ठरावा वये या पदाचा  पदो नती सोपान  िन त करणेत 
आलेला असून तो  समाज वकास अिधकार   वग २ असा आहे. या पदावर ल अिधका-याची 
सेवाजे ता वचारात घेवून तसेच शै णक पाञता व अनुभव धारण करणा-या उमेदवारास 
 सहा यक आयु   (सामुह क वकास) या पदावर पदो नतीने नेमणूक कर यास मा.महापािलका 
सभा ठराव . ७२१ द. २१.०८.२००९ अ वये मा यता देणेत आलेली आहे. नागरव ती वकास 
योजना वभागात  समाज वकास अिधकार   वग-२ या पदावर कायरत असणारे ी. संभाजी 
भगवान ऐवले हे सहा यक आयु  (सामुह क वकास) या पदाची सव अहता पुण कर त 
अस याने यांची शै णक अहता, अनुभव कालावधी, सेवाजे ता, गोपिनय अहवाल व आर ण 
इ याद  सेवा वषयक तपशील वचारात घेवुन शासन िनणय द.५.१०.२०१५ मधील तरतूद  
नुसार अनुभव कालावधी िशथील क न पदो नतीपुव पदावर ल ९० % िनयिमत सेवा ाहय 
ध न वेतन ेणी र कम .१५६००-३९१०० ेड पे ६६०० सहा यक आयु  या पदावर ी.संभाजी 
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भगवान ऐवले समाज वकास अिधकार  यांना महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ४५ 
(४) मधील तरतूद  नुसार शासन मा यते या अधीन राहुन पदो नती देणेस मा यता देणेत येत 
आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये १ मु यलेखापाल पद मंजुर आहे. सदरचे पद 
असां वधीक असून, महापािलकेतील लेखा संवग पदो नती साखळ  मधील आहे. मंुबई ांितक 
महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील कलम ५३ खालील महापािलका सभेस सदरचे पद 
भरावयाचे अिधकार आहेत. 
 पंपर  िचंचवड नगरपािलकेची थापना १९७१ साली झाली, सन २३/०२/१९७९ म ये 
नगरपािलकेसाठ  मु य लेखा व व  अिधकार  हे पदास मंजूर  दली आहे. तदनंतर 
द.११/१०/१९८२ रोजी पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची थापना झाली. महानगरपािलका सभा 
.४७ द.०६/१२/१९८३ म ये महापािलकेसाठ  लेखा संवगासाठ  वतंञ कमचार  वग व 

शै णक पाञता िन त केली आहे. यानुसार मु य लेखापाल पदाची अहता सी.ए. कंवा 
बी.कॉम व १० वषाचा लेखािधकार  पदाचा अनुभव अशी िन त केली होती. यानुसार 
महापािलका सभा .३ वषय . ५८ ठराव . ३२७६ अ वये महानगरपािलकेतील 
ी.एन.एन.ल ढे यांना मु य लेखा व व  अिधकार  या पदावर द.१६/८/१९९६ रोजी पदो नती 

दे यात आली होती. मा.महापािलका सभा .९ वषय .१७ ठराव . ३३७६ द.१९/१२/१९९६ 
अ वये मु य लेखा व व  अिधकार  या पदाचे पदनाम मु य लेखापाल असे करणेस मा यता 
देणेत आली आहे. मा.आयु  यांनी द २७/१२/२००४ या पञा वये मा.अवर सिचव 
नगर वकास मंञालय, मंुबई यांना मु य लेखा व व  अिधकार  (मु य लेखापाल) हे पद 
संचालक लेखा कोषागारे यांचे िनयंञणाखाली आण याची आव यकता वाटत नाह  असा प  
अिभ ाय दला आहे. 
 ी.ल ढे हे द ३१/०५/२०१० रोजी सेवािनवृ  झालेनंतर महापािलका सभा ठराव . 
८७४ द.२०/०५/१० अ वये द.०६/१२/१० रोजी ी. वलास तुकाराम भोसले या 
महापािलकेतील अिधकार  यांस मु य लेखापाल पदावर पदो नती देणेत आली. 

मा. वधी सिमती कड ल ठराव .३२ द.१५/०१/२०१६ अ वये महापािलकेतील मु य 
लेखापाल हे पद असं वधीक अस याने लेखािधकार  पदावर काम करणा-या कमचा-यांमधुन 
सेवाजे तेनुसार व पाञतेनुसार िनयमानुसार मु यलेखापाल या पदावर पदो नती देणेत यावी व 
शासनाकडून ितिनयु वर ल अिधका-यांची नेमणूक कर यात येऊ नये व शासन वभागाने 
या संदभात तपासणी क न ताव फेरसादर करावा व या पदावर ितिनयु वर अिधकार  
पाठवू नये असे शासनास कळ वणेस मा यता दली होती. 

व  वभाग मंञालय, महारा  शासन यांचेकड ल द.३१ मे २०१६ चे आदेशा वये 
ी. मोद भोसले, यांची सोलापूर महानगरपािलका येथे मु य लेखा प र क या पदावर बदली व 

नेमणूक झाली अस याने शासन कड ल द.२३/०६/२०१६ या आदेशा वये ी. मोद भोसले 
यांना कायमु  क न यांचा मु य लेखापाल पदाचा पदभार ी.सुरेश तुकाराम आ हाळे या 
सेवाजे  व मु य लेखापाल पदाची अहता ा  अिधका-याकडे देणेत आला. याबाबत शासन 
वभागाने वेळेत िनवड सिमती घेऊन मु य लेखापाल पदावर पदो नती देणे आव यक होते. 

परंतु व  वभाग महारा  शासन यांचेकड ल द.१५ जुन २०१६ या आदेशा वये 
ी.राजेश गो. लांडे यांची मु य लेखापाल या पदावर ितिनयु दारे  नेमणूक केली यामुळे 
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द.०१/०७/२०१६ रोजी ी.आ हाळे यांचेकड ल मु य लेखापाल पदाचा पदभार काढून ी.लांडे 
यांचेकडे सोप वणेत आला. 

मा. वधी सिमती कड ल ठराव . ८९ द१५/०७/२०१६ मा.आयु  यांचेकड ल 
वषयपञानुसार यांची िनयु  महापािलकेत ठेवणेसाठ  मा यता घेणेचा वषय सभेपुढे ठेवला 
असता सदर सभेम ये सदरचा वषय फेटाळणेत येऊन ी.लांडे यांची महानगरपािलकेत 
ितिनयु ने केलेली बदली र  क न यांना शासन सेवेत परत पाठ वणेत येऊन मा.आयु  

यांनी महापािलकेतील लेखा संवगातील सेवाजे  व मु य लेखापाल पदाची अहता ा  ी.सुरेश 
तु.आ हाळे यांना मु य लेखापाल पदावर िनयमानुसार पदो नती देणेबाबत िशफारस करणेत 
येऊन सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव महापािलका सभेकडे पाठ वणेबाबत 
मा यता दली आहे. 
      ी.राजेश गो.लांडे यांची शै णक पाञता ह  इं जिनअर ंग ेञातील अस याने सदरची 
पाञता मनपाने ठरवले या शै णीक अहतेनुसार नाह .  

 ी.आ हाळे यांची महापािलकेतील एकूण सेवा ३३ वष व लेखािधकार  पदासाठ  सेवा १० 
वष होऊन अिधक झाली आहे ते कलम ५३ नुसार मु यलेखापाल पदाची अहता धारण कर त 
असलेने मु यलेखापाल पदावर नेमणुक करणेचे अिधकार महापािलका सभेस असलेने ी.राजेश 
गो. लांडे यांना शासन सेवेत व रत परत पाठ वणेत येऊन ी.सुरेश तु. आ हाळे यांना 
मु यलेखापाल पदावर पदो नती देणेस मा यता देणेत यावी. 
 
मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.   

 
मा.योगेश बहल-मा.महापौर साहेब, या उपसूचनेम ये सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता 
व रत या वषयाची अंमलबजावणी हावी. से शन ५३ अस याने यावर महापािलकेचाच 

अिधकार  जू क न यावा असा आमचा सभागृहाचा एकमताने ठराव आहे.   
 
मा.वैशाली काळभोर - मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  
 
मा.महापौर-हा वषय उपसूचनेस हत मंजूर कर यात येत आहे. पण मा.योगेश बहल यांनी जी 
अट टाकली आहे क , सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पहाता. परंतू तसे नाह . सभावृ ांत 
कायम झा यानंतर ठरावाची अंमलबजावणी कर यात यावी.  
 
यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -  
 

ठराव मांक – ९१३      वषय मांक-४   
दनांक-२९.८.२०१६          वभाग-मा.आयु  

 
संदभ:- १) मा.भारती फरांदे, मा.िनता पाडाळे यांचा ताव – 

             २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .९२ द.८.८.२०१६    
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        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आ थापनेवर ११ सहा यक आयु  पदे शासन 
मंजूर आहेत. यापैक  ६ पदे शासना या ितिनयु वर ल अिधका-यांमधून तर उव रत ५ पदे 
ह  महापािलका सेवेतील शासन अिधकार  संवगामधून भर यात येतात. महापािलका सेवेतील 
अिधका-यांमधून भरावया या पदांपैक  एक पद अनुसूिचत जाती ( वग) साठ  राखीव असून ते 
अनेक वषापासून र  आहे. सदर र  पदावर अनुसूिचत जाती वगातील शासन अिधकार  
ी.अ णा यशवंतराव बोदडे यांना अनुभवाची अट िशथील क न यांचा महापािलका सेवेतील 

१८ वषाचा अनुभव ल ात घेवून यांना सहा यक आयु  हणून पदो नती दे यास मा यता 
देणेत येत आहे. तसेच  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत न याने सेवा वेश िनयम तयार 
करणेत आले असून यास मा.महापािलका सभेची मा यता घेवून शासन मा यतेकामी 
पाठ व यात आलेले आहेत. सदर सेवा वेश िनयमाम ये सहा यक आयु  पदावर 
पदो नतीकर ता शासन अिधकार  पदावर ल ३ वष अनुभवाची अट वह त कर यात आलेली 
आहे. 
 सहा यक आयु  संवगातील मंजूर ११ पदापैक  ६ पदे शासन सेवेतील तर ५ पदे मनपा 
अिधका-यामधून पदो नतीने भर याची तरतूद आहे. मनपामाफत भरावया या पदापैक  २ पदे 
र  आहेत. सदर र  पदावर शासन अिधकार  पदा या सेवाजे ता याद तील थम 
मांकावर ल ी.मनोज नंदकुमार लोणकर यांना खु या वगातून शासन मा यते या अिधन व 

आव यकता भास यास अनुभवाची अट िशथील क न सहा यक आयु  पदावर पदो नती 
दे यास मा यता दे यात येत आहे. तसेच थाप य वभागातील सह शहर अिभयंता पदावर 
बढती होवून र  होणा-या व न याने िनमाण होणा-या कायकार  अिभयंता ( थाप य) या 
पदासाठ  अहतेनुसार व अनुभवानुसार पाञ असलेले १) ी.मनोज से ठया २) ी.राज  राणे ३) 
ी. वजयकुमार काळे ४) ी. िशर ष पोरेड  ५) ी.अजय सुयवंशी ६) ी.सुिनल भागवानी या 

सव उपअिभयंता यांना कायकार  अिभयंता ( थाप य) या पदावर पदो नती देणेस मा यता 
देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आ थापनेवर शासन िनणय 
.पी.सी.सी.३०८९/६४४/सी.आर.-९७/न व २२ द.१ डसबर १९८९ अ वये  सहा यक आयु   

(सामुह क वकास) अशा अिभनामाचे १ पद मंजूर आहे. सदरचे पद महापािलका थरावर 
ववीध सामा जक वकासा या योजना राब व याक रता िनमाण करणेत आलेले आहे. यामुळे 
 सहा यक आयु   (सामुह क वकास) या पदावर पदो नतीने नेमणुक करणेक रता आव यक 
असणार   शै णक पाञता मा.महापािलका सभा ठराव . ७२१ द.२१.०८.२००९ अ वये 
िन त करणेत आलेली आहे. तसेच याच ठरावा वये या पदाचा  पदो नती सोपान  िन त 
करणेत आलेला असून तो  समाज वकास अिधकार   वग २ असा आहे. या पदावर ल अिधका-
याची सेवाजे ता वचारात घेवून तसेच शै णक पाञता व अनुभव धारण करणा-या 
उमेदवारास  सहा यक आयु   (सामुह क वकास) या पदावर पदो नतीने नेमणूक कर यास 
मा.महापािलका सभा ठराव . ७२१ द. २१.०८.२००९ अ वये मा यता देणेत आलेली आहे. 
नागरव ती वकास योजना वभागात  समाज वकास अिधकार   वग-२ या पदावर कायरत 
असणारे ी. संभाजी भगवान ऐवले हे सहा यक आयु  (सामुह क वकास) या पदाची सव 
अहता पुण कर त अस याने यांची शै णक अहता, अनुभव कालावधी, सेवाजे ता, गोपिनय 
अहवाल व आर ण इ याद  सेवा वषयक तपशील वचारात घेवुन शासन िनणय 



110 
 
द.५.१०.२०१५ मधील तरतूद  नुसार अनुभव कालावधी िशथील क न पदो नतीपुव पदावर ल 
९० % िनयिमत सेवा ाहय ध न वेतन ेणी र कम . १५६००-३९१०० ेड पे ६६०० सहा यक 
आयु  या पदावर ी.संभाजी भगवान ऐवले समाज वकास अिधकार  यांना महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम कलम ४५ (४) मधील तरतूद  नुसार शासन मा यते या अधीन 
राहुन पदो नती देणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये १ 
मु यलेखापाल पद मंजुर आहे. सदरचे पद असां वधीक असून, महापािलकेतील लेखा संवग 
पदो नती साखळ  मधील आहे. मंुबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील कलम 
५३ खालील महापािलका सभेस सदरचे पद भरावयाचे अिधकार आहेत. 
 पंपर  िचंचवड नगरपािलकेची थापना १९७१ साली झाली, सन २३/०२/१९७९ म ये 
नगरपािलकेसाठ  मु य लेखा व व  अिधकार  हे पदास मंजूर  दली आहे. तदनंतर 
द.११/१०/१९८२ रोजी पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची थापना झाली. महानगरपािलका सभा 
.४७ द.०६/१२/१९८३ म ये महापािलकेसाठ  लेखा संवगासाठ  वतंञ कमचार  वग व 

शै णक पाञता िन त केली आहे. यानुसार मु य लेखापाल पदाची अहता सी.ए. कंवा 
बी.कॉम व १० वषाचा लेखािधकार  पदाचा अनुभव अशी िन त केली होती. यानुसार 
महापािलका सभा . ३ वषय . ५८ ठराव . ३२७६ अ वये महानगरपािलकेतील 
ी.एन.एन.ल ढे यांना मु य लेखा व व  अिधकार  या पदावर द.१६/८/१९९६ रोजी पदो नती 

दे यात आली होती. मा.महापािलका सभा . ९ वषय .१७ ठराव . ३३७६ 
द.१९/१२/१९९६ अ वये मु य लेखा व व  अिधकार  या पदाचे पदनाम मु य लेखापाल असे 
करणेस मा यता देणेत आली आहे. मा.आयु  यांनी द २७/१२/२००४ या पञा वये मा.अवर 
सिचव नगर वकास मंञालय, मंुबई यांना मु य लेखा व व  अिधकार  (मु य लेखापाल) हे 
पद संचालक लेखा कोषागारे यांचे िनयंञणाखाली आण याची आव यकता वाटत नाह  असा 
प  अिभ ाय दला आहे. 

 ी.ल ढे हे द ३१/०५/२०१० रोजी सेवािनवृ  झालेनंतर महापािलका सभा ठराव . 
८७४ द.२०/०५/१० अ वये द.०६/१२/१० रोजी ी. वलास तुकाराम भोसले या 
महापािलकेतील अिधकार  यांस मु य लेखापाल पदावर पदो नती देणेत आली. 

मा. वधी सिमती कड ल ठराव .३२ द.१५/०१/२०१६ अ वये महापािलकेतील मु य 
लेखापाल हे पद असं वधीक अस याने लेखािधकार  पदावर काम करणा-या कमचा-यांमधुन 
सेवाजे तेनुसार व पाञतेनुसार िनयमानुसार मु यलेखापाल या पदावर पदो नती देणेत यावी व 
शासनाकडून ितिनयु वर ल अिधका-यांची नेमणूक कर यात येऊ नये व शासन वभागाने 
या संदभात तपासणी क न ताव फेरसादर करावा व या पदावर ितिनयु वर अिधकार  
पाठवू नये असे शासनास कळ वणेस मा यता दली होती. 

व  वभाग मंञालय, महारा  शासन यांचेकड ल द.३१ मे २०१६ चे आदेशा वये 
ी. मोद भोसले, यांची सोलापूर महानगरपािलका येथे मु य लेखा प र क या पदावर बदली व 

नेमणूक झाली अस याने शासन कड ल द.२३/०६/२०१६ या आदेशा वये ी. मोद भोसले 
यांना कायमु  क न यांचा मु य लेखापाल पदाचा पदभार ी.सुरेश तुकाराम आ हाळे या 
सेवाजे  व मु य लेखापाल पदाची अहता ा  अिधका-याकडे देणेत आला. याबाबत शासन 
वभागाने वेळेत िनवड सिमती घेऊन मु य लेखापाल पदावर पदो नती देणे आव यक होते. 



111 
 

परंतु व  वभाग महारा  शासन यांचेकड ल द.१५ जुन २०१६ या आदेशा वये 
ी.राजेश गो. लांडे यांची मु य लेखापाल या पदावर ितिनयु दारे  नेमणूक केली यामुळे 
द.०१/०७/२०१६ रोजी ी.आ हाळे यांचेकड ल मु य लेखापाल पदाचा पदभार काढून ी.लांडे 
यांचेकडे सोप वणेत आला. 

मा. वधी सिमती कड ल ठराव . ८९ द१५/०७/२०१६ मा.आयु  यांचेकड ल 
वषयपञानुसार यांची िनयु  महापािलकेत ठेवणेसाठ  मा यता घेणेचा वषय सभेपुढे ठेवला 
असता सदर सभेम ये सदरचा वषय फेटाळणेत येऊन ी.लांडे यांची महानगरपािलकेत 
ितिनयु ने केलेली बदली र  क न यांना शासन सेवेत परत पाठ वणेत येऊन मा.आयु  

यांनी महापािलकेतील लेखा संवगातील सेवाजे  व मु य लेखापाल पदाची अहता ा  ी.सुरेश 
तु.आ हाळे यांना मु य लेखापाल पदावर िनयमानुसार पदो नती देणेबाबत िशफारस करणेत 
येऊन सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव महापािलका सभेकडे पाठ वणेबाबत 
मा यता दली आहे. 
      ी.राजेश गो.लांडे यांची शै णक पाञता ह  इं जिनअर ंग ेञातील अस याने सदरची 
पाञता मनपाने ठरवले या शै णीक अहतेनुसार नाह .  

 ी.आ हाळे यांची महापािलकेतील एकूण सेवा ३३ वष व लेखािधकार  पदासाठ  सेवा १० 
वष होऊन अिधक झाली आहे ते कलम ५३ नुसार मु यलेखापाल पदाची अहता धारण कर त 
असलेने मु यलेखापाल पदावर नेमणुक करणेचे अिधकार महापािलका सभेस असलेने ी.राजेश 
गो. लांडे यांना शासन सेवेत व रत परत पाठ वणेत येऊन ी.सुरेश तु. आ हाळे यांना 
मु यलेखापाल पदावर 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. 
        ----- 
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५वर पुढ ल माणे ठराव मांडते आहे.  

 
वषय मांक-५   

दनांक-२९.८.२०१६          वभाग-मा.आयु  
 

               संदभ:- १) मा.नंदा ताकवणे, मा.सुरेश हे े यांचा ताव- 
 २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .९७ द.८.८.२०१६    

 
महारा  शासनाने मा.आमदारांचे मानधन वाढ चे बाबतीत घेतले या िनणया माणे 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या स मा.नगरसद यांचे स याचे मािसक मानधनाम ये वाढ 
क न मािसक मानधन र. .५०,०००/- कर यात यावे. तसेच नगरसेवकां या नगरसेवक 
पदा या कायकाला माणे यात वाढ कर यात यावी. तसेच काय ातील तरतूद नुसार असले या 
मा.पदािधकार  यांना देखील शासनाकड ल लागू करणेत आले या णालीनुसार मा.पदािधकार  
यांचे पदानुसार मानधन िन त कर यात यावे. तसेच माजी नगरसद य यांना देखील 
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शासनाकड ल लागू करणेत आले या णालीनुसार मािसक पे शन योजना चालू करणेस 
मा यता देणेत येत आहे.   
   
मा. वाती साने – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
 
मा.संजय काटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, वषय मांक ५ 
या वषयाब ल काय करायचे ते करा. या वषयाला अनुस न मी एक प  मा.महापौर 
आपणाला देत आहे. जी मानधन वाढ होणार आहे. मी वतः या बाबतीत बोलतोय क , आता 
२०१७ म ये िनवडणूका आ या आहेत. मी . .६४ मधून िनवडून आलो आहे. मला 
मानधनात वाढ नको आहे. कंबहूना माझे यापढु ल िमळत असलेले माझे मानधन बंद 
कर यात यावे असे प  मी आप याला देतो आहे.  
 
मा.सुलभाताई ऊबाळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, हा ठराव 
मा. वधी सिमतीने मंजूर केला होता. मा.महापौर, हा ठराव मंजूर करत असताना एकतर 
बाक या कुठ याह  सद यांशी कंवा कुठ याह  गटने यांशी चचा केली होती असे मला वाटत 
नाह . आ ाच मा.संजय काटे यांनी सांिगतले, माझे मानधन बंद करा कंवा पुढ ल मानधन देऊ 
नका. या वषयात नगरसिचव, मा.उ हास जगताप यांनी सु ा खुलासा करावा क , असा वषय 
कती वेळा मंजूर झालेला आहे. बरेच वेळा झालेला आहे. तो काय मंजूर होत नाह . आता 
िनवडणूक या त डावर जे हा या वषयाची चचा होणार, जे हा बात या येणार, ते हा 
बाक यांची हरोिगर  चालू होणार. या वषयाव न फुकटचा चार होणार. यांना यायचे आहे 
यांनी याव,े यांना यायचे नाह  यांनी घेऊ नये हा वषय िन तपणे आहे. परंतू 

मा.महापौर साहेब, अशा कारे हा वषय यापूव  कती वेळा झाला होता आ ण याचा 
पाठपुरावा कोणी केला आहे. आमदार, खासदार यांचे मानधन जे हा वाढले. यावर चचा 
करायची आपली पा ता नाह  कंवा काह ह  चचा केलीतर  ितथपयत ती पोहोचू शकत नाह . 
परंतू हा वषय जो महापािलकेचा वषय आहे, यात तु ह  येकाला ऍ सरेबल आहात. 
तु हाला लोकांना उ र ायचे आहे. मा. वधी सिमतीत हा वषय मंजूर झाला, लोकांना वाटले 
यां याकडे प नास हजार चालू झाल.े लोकांना कळत नाह  क , या वषयाला शासनाने मंजूर  
दली पाह जे. परंतू याचे ितसाद, पडसाद जे जे उमटणार आहेत. एक एक जण उभा राहणार. 
दह हांड माणे हा वषय चढत जाणार आहे. हणून माझी आप याला वनंती आहे. नगरसिचव 
ी.उ हास जगताप साहेब आपण सु ा खुलासा करावा. या पा ठमागे अशा कारचा ताव 
कती वेळा झाला आहे. याचा फॉलोअप कोणी केला होता. याचा उपयोग काय. फ  आमचे 
समाधान हो यासाठ  वषय करत असालतर या वषयाला काह  अथ नाह . मागील वषयाचे 
काय झाले का, याचा फॉलोअप कोणी केला का काय केले. यातून िन वळ आ ण िन वळ 
नगरसेवकांवर ऍिलगेश स येणार आहेत. या वषयाचे काह  गांिभय राहणार नाह . हणून 
नगरसिचव तु ह  सांगा. महापौर तु ह  सांगा.   
 
मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, नगरसेवका या 
मानधनात वाढ करायचा असा वषय मा.मो हनीताई लांडे या महापौर असताना सु ा सभागृहात 
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आला होता. यानंतर परत एकदा मा. वधी सिमतीने हा वषय आप यासमोर आणला आहे. 
थमतः आपण नगरसेवक आहोत, याचे मा याबरोबर इथ या येक िनवडून आले याला भान 

आहे. आपण सेवा कर यासाठ  इथे आलो आहोत. यामुळे जे मानधन देताय ते देखील इथून 
पुढे नाह  दलेत आ ण आ ा मा.संजय काटे यांनी जे सांिगतले, इथून पुढ ल मानधन नको. मी 
तर हणेन क , या मागील १० वषात जे मानधन घेतले तर  आपण आदेश केलाततर 
एकरकमी मानधन ायची माझी तयार  आहे. कोणी मानधन यायच,े कोणी यायचे नाह , 
कोणी हरोिगर  करायची हा याचा याचा वषय आहे. प हले मु य हणजे आपण नगरसेवक 
आहोत, पगार  नाह . आम याकडे हा पगार आला नाह तर  चालणार आहे. हे मानधन आले 
नाह तर  चालणार आहे. आ ह  अिधकार  नाह  आहोत याचा वसर कुठेह  पडू देणार नाह . 
याचबरोबर माझी नगरसिचवांना वनंती आहे क , नगरसिचव साहेब, आप या महापािलकेचा 

दजा बघून नगरसेवकाचे मानधन ठर वले जाते ना. जोपयत महापािलकेचा दजा बदलणार 
नाह , तोपयत अशा कारे मानधनात वाढ करायचा वषयच येऊ शकत नाह . यामुळे शासन 
ऑटोमॅट कली वाढ लागू करते. किमट ने िनणय घेतला, एखादा ठराव केला असेल यांना मला 
नाव ठेवायचे नाह . इथे येक जण िनवडून आला आहे. याने काय मांडायचे काय मांडायचे 
नाह , याची याला वाय ता आहे. या वषयी मला बोलायचे नाह . मला जो वषय पटत 
नाह , या वषयाला माझा वरोध आहे. नकार आहे. मा.महापौर साहेब, आपण आदेश केलात 
तर मागील साडे नऊ वषाचे माझे मानधन एकरकमी परत करायचा माझा मानस आहे, माझा 
श द आहे. याचबरोबर पुढ ल वाढ व मानधनात मला गृ हत धर यात येऊ नये. ध यवाद.  
 
मा.उ हास शे ट  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, खरेतर पाट  
िमट ंगम ये या वषयावर चचा झाली होती. मी या ठकाणी आवजून सांगू इ छतो क , 
िन तपणे उ ा या वतमानप ाम ये प ह या चौकट त हाच वषय असणार आहे. कायालयात 
बसलोतर  हाच प हला वषय होणार आहे. कारण इथे काय चालते आ ण आपले प कार बांधव 
चौकट त काय देतात. आ ण नागर कांम ये वेगळाच मेसेज जातो. प हला  काय तर आ ा 
मा.सुलभाताई ऊबाळे यांनी सांिगत या माणे, शासनाकडे हा वषय जाणार. याला मंजूर  
िमळणार नाह  िमळणार हा नंतरचा  असणार आहे. परंतू आम यासारखे कायकत याला 
सामोरे जाणार. मी इथे सांगू इ छतो क , गणपती संपले, नवरा  येणार आहेत. वगणी देताना 
लाखो पयांची वगणी ावी लागते याचे कती वशेष मह व आहे मला मा हत नाह .  एव या 
मो या भागात काम करत असताना नाना कारचे खच, वग यांसाठ  खच होत असतो. आ ण 
हा फुकटचा वषय येऊन डो याला ताप करणार आहे. कोणाकोणाचे त ड बंद करणार, 
कोणाकोणाशी चचा करणार आ ण काय िमळणार, कधी िमळणार, कोण देणार. मा.सुलभाताई 
ऊबाळे यांनी सांिगत या माणे या आधी कती वेळा हा वषय झाला आहे. एवढे सो पे आहे 
का, आज वषय केला क  तो लगेच मंजूर झाला. डेफ नेटली प लकम ये, नागर कांम ये हा 
वषय येणार आहे. मला या ठकाणी कोणाचे य गत मत असेल, मा.संजय काटे यांनी 
सांिगतले क , मानधन नको आहे. आता दोनच म हने राह ले आहेत. आता मानधन बंद क न 
उपयोग होणार नाह . गंमतीचा भाग आहे पण मी सांगतोय क , हा वषय खरोखरच चुक चा 
आहे. महापािलकेत िनवडून येताना कोणी जबरद ती पगार हणून याकडे बघत नाह . 
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पगारासाठ  िनवडणूक लावत नाह . इथे पगार िमळणार आहे कंवा मानधन िमळणार आहे 
हणून कोणी िनवडून येत नाह . ह  एक जनसेवा आहे, लोकसेवा आहे. नगरसेवक हणून 

काम करत असताना नाना कार या ांना आ ह  सामोरे जात असतो. खच होत असतो. 
आता येणा-या िनवडणूक त आचारसं हता, नाना कारचे खच होणार आहेत. पण हा नको या 
वेळेला आलेला वषय आहे. माझे या वषयाला ब कूल समथन आहे. माझाह  वरोध असणार 
आहे. मी या ठकाणी सभागृहाला वनंती करतो क , हा वषय इथे फेटाळून लाव यात यावा. 
परत परत हा वषय आणून आ हाला मन ताप करायचे काम क  नका. काय मात जाताना 
सामा य नागर क आ हाला वचारतात क  तु ह  हे काय करताय. मागील टम म ये दोन/तीन 
वषय असे झाल.े या वषयांना सामोरे जाताना आम या नाक  नऊ आले. असे वाटते क , 
महापािलकेत काय चालले आहे. ३/४ जी.बी. िमट ंगम ये एकच वषय आहे, मानधनाचा वषय 
आहे, ाचाराचा वषय आहे. मा.महापौर साहेब, माझी सभागृहाला कळकळ ची वनंती आहे 
क , नसेलतर माझा या वषयात डेफ नेटली वरोध न दवून हा वषय फेटाळून लावा. ध यवाद.  
 
मा.अनंत को-हाळे-मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, िन तपणे जे हा 
आपण कायक यामधून नगरसेवक होतो. परंतू जे हा आपण कायकता असतो आ ण नगरसेवक 
हो यासाठ  लोकां या घरोघर  जातो. मला या भागाचा वकास करायचा आहे. मला या भागात 
काम करायचे आहे. मला काह तर  क न दाखवायचे आहे. आपण या भावनेतून जे हा जातो, 
यावेळ  ते आप याला िनवडून देतात. यावेळ  आप याला क पना असते क , आप याला 

िन तपणे आप या खचातून या सग या गरजा भागवा या लागणार आहेत. यावेळ  तो 
नगरसेवक या मानधनावर अवलंबून नसतो. ह  जा णव याला आधीसु ा असते, जे हा तो 
कायकता असतो. िन तपणे हा ताव मागे सु ा आला होता, मंजूर झाला होता. आ ा 
नगरसेवकांनी प नास हजारांची मागणी केली आहे. लोकांम ये चुक चा मेसेज जातो आहे. 
यांना वाटतेय क  हा वषय मंजूर पण झाला आहे. खरेतर ह  आमची गरज सु ा नाह . 

सग यांकडे मो या गा या आहेत. येका या घरात भरपूर सोनं आहे. वषय काय होतो, 
मानधन असताना सु ा हा ठराव का आला. जर आपली महापािलका अ, ब, क या ेणीत 
बसत असेलतर यानुसार शासन नगरसेवकांचे मानधन वाढवेल. आपण मागणी का करायची. 
िन तपणे आपली ह  मागणी चुक ची आहे. सवसामा य कुटंूबातून मी नगरसेवक झालो आहे. 
वड लांचा पगार तोच आहे आ ण घरातला खच मा  वाढतोय. मग िन तपणे माझा घरातला 
खच कसा कमी करता येईल. एखादा लास कमी लावला तर चालेल का. यामुळे वड लांचा 
खच कमी होईल. महापािलकेचे उ प न वाढत नाह य. हच प र थती इथे आहे. अशी मागणी 
करणे, असा वषय मंजूर करणे हणजे नागर कांना या व ासाने आ हाला इथे पाठवले आहे, 
यांचा व ासघात के यासारखे वाटतेय. मनसे या सग या नगरसेवकांचा या तावाला 
वरोध आहे. माझे मत सु ा न दवून यावे.  

 
मा.नंदा ताकवणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, मा. वधी सिमतीत 
हा वषय आला होता. लोकसभेतसु ा खासदार, आमदारांचे पगार वाढले आहेत. आ ह  हा 
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वषय चांग या मताने आणला होता. मी वनंती करते क , हा वषय द र  दाखल कर यात 
यावा.  

(सभागृहात ग धळ) 
 

मा.महापौर – सभागृहाचा वेळ घेऊ नका. हा वषय द र  दाखल होत असेलतर सभागृहाचा 
वेळ घेऊ नका. चांग या कामासाठ  सभागृहाचा वेळ या. हा वषय द र  दाखल कर यात येत 
आहे.      
 
यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -        
 

ठराव मांक – ९१४     वषय मांक-५   
दनांक-२९.८.२०१६          वभाग-मा.आयु  

 
               संदभ:- १) मा.नंदा ताकवणे, मा.सुरेश हे े यांचा ताव- 
 २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .९७ द.८.८.२०१६    

  
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.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६वर पुढ ल माणे ठराव मांडते आहे.  

 
वषय मांक-६   

दनांक-२९.८.२०१६          वभाग-मा.आयु  
 

   संदभ – १) मा.अ णा भालेकर, मा.वसंत ल ढे यांचा ताव – 

                       २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठ. .६९ द.२१.७.२०१६   
  
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमधील वाढ व े ा या ह वर ल मौजे िचखली व तळवडे 
ह वर ल २४ मीटर र ता ता वत केलेला आहे. सदर र यावर ल िशवरकर चौक ते बालाजी 
कूलपयत मोठया माणात दो ह  बाजूने बांधकामे झालेली आहेत व सदर िमळकतधारक हे 

अ पउ प नधारक कामगार वग आहे. यामुळे ता वत ९.०० मीटर ं द चा र ता महापािलकेस 
वकिसत करताना अडचणी िनमाण होतील तसेच बाधीत िमळकतधारक बेघर होतील.  यामुळे 
िचखली व तळवडे ह मधील जो २४ मी. र ता ता वत केले या र यापैक  िशवरकर चौक ते 
बालाजी कूलपयत अ त वातील र यासह ९ मीटर ं द चा र ता महारा  ादेिशक िनयोजन व 
नगररचना अिधिनयम १९६६, कलम ३७ अ वये फेरबदलाची कायवाह  करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 
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मा.मंदा कनी ठाकरे - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
 
मा.सुरेश हे े – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो - तुत वषयाम ये 

ता वत ९ मीटर ं द चा र ता महापािलकेत वकिसत करताना अडचणी िनमाण होतील तसेच 
बािधत िमळकतधारक बेघर होती, असा उ लेख केलेला आहे. तर  सदर ठकाणी ता वत ९ मीटर 
ं द या र याचे ऐवजी ता वत २४ मीटर ं द चा र ता अशी दु ती करणेस मा यता देणेत 
यावी. 
 
मा.वसंत ल ढे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  

 
मा.िनता पाडाळे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते - मौजे रहाटणी येथील 
स.नं.८३ पैक  ४५ मी. ं द र यालगतची नद  कडेची जागा मंजूर वकास योजनेनुसार हर त 
प टयात (Green belt)  समा व  आहे. सदर जागेचे संबंिधत जागा मालक हे सुमारे २.०० एकर 
ेञ ट.ड .आर. अथवा खाजगी वाटाघाट ने रोख मोबद याचे व पात मु लीम समाजा या 

दफनभुमीसाठ  देणेस तयार आहे. तर  मु लीम समाजा या दफनभुमीची िनकड व मागणी ल ात 
घेता सदरची जागा मु लीम समाजा या दफनभुमीसाठ  आर त करणेकामी महारा  ादेिशक व 
नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ नुसार फेरबदल करणेस तसेच सदरकामी हरकती व 
सुचना मागवून अंितम िनणय घेणेकामी मा यता देणेत येत आहे तसेच सदरचा वषय पुढ ल 
कायवाह  करणेसाठ  व शासनास ताव सादर करणेक रता मा.आयु  यांना अिधकार दान 
करणेस मा यता देणेत यावी. 
 
मा. वनोद नढे - मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  

  
मा.अनंत को-हाळे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो - मौजे-िचखली येथे 
ग.नं. ६८० म ये १२ मी. र ता ता वत केलेला आहे. सदर र याम ये बांधकामे आहेत सदर 
र ता वकिसत करणेस अडचण होत आहे. तसेच ता वत १२.०० मी. र याचे द ण बाजूस 
अ त वातील र ता आहे. यामुळे ग.नं. ६८० मधील १२ मी. र ता र  क न तो भाग िनवासी 
वभागात समा व  करणे व अ त वातील र यास १२ मी. र ता ं द करण गट नंबर ६८० म ये 
ता वत या र याचे आखणीस म. ा.न.र. अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेर बदलास 

मा यता देणेत यावी. 
 
मा.अ णा भालेकर - मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे. 
 
मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते- पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ह तील मौजे सांगवी येथील सव . ७ मधील मंजूर वकास आराखडयातील 
आर ण मांक ३२३ हे मा यिमक शाळे कर ता असुन सदर आर णाचे जागेवर मनपा या 
वकास आराखडयाचे अगोदरची घरे आहेत व अनेकवेळा आर ण  र ची मागणी झाली आहे. 
यामुळे सदर आर ण र  होणेकर ता मुंबई ादेिशक नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ 
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अ वये फेरबदल होणेची कायवाह  करावी तसेच सांगवी सव . ३ मधील लहान मुलांचे 

डांगणाचे आर ण मांक ३२६ हे जागामालकांचे मागणीनुसार मुळानद चे बाजूस पुव-प म 
असणा-या १८ मी. ं द चे र याजवळ नद चे बाजूला थलांतर त करावे व मुळ  असणारे 
आर ण र हवासी वभागात समा व  करावे व म.रा.न.रा.अ. १९६६ चे कलम ३७ नुसार 
फेरबदलाचे कायवाह स व सदर ताव सूचना-हरकतींसह घेवून र तसर रा यशासनाकडे  
मा यतेस पाठ वणेस मा यता देणेत यावी. तसेच मा.महापािलका ठराव ं . ७७४ 
द.२०/११/२०१५ नुसार  या िमळकतधारकांचे िमळकतीचे ेञ ० ते ३०० चौ.मी.पयत आहे  
याऐवजी  या िमळकतधारकांचे िमळकती पैक  र याने/आर णाने बांधीत ेञ ० ते ३०० 
चौ.मी. पयत आहे यानुसार दु ती क न िमळकतधारकांना मोबदला अदा करणेस मा यता देणेत 
यावी. तसेच  भाग . ३३ गवळ नगर म ये पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण यांचे 
वकास आराखडयातील आर ण . ४०६ मा यिमक शाळा ेञफळ १.३० हे टर भोसर  स ह नं. 
२११ पैक  व आर ण ं .४०८ चे मैदान ेञफळ ०.४० हे टर भोसर  स ह नं. २१२ पैक  असे 
आहेत. 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील भोसर  पर सर अितदाट लोकव ती असलेला पर सर 
असून या भागाम ये असलेली आर णे अदयाप वकिसत झालेली नाह त. यामुळे नागर कांना 
पायाभुत सु वधांसाठ  इतरञ जावे लागते. भाग . ३३ गवळ नगर म ये असलेली आर ण . 
४०६ मा यिमक शाळा व आर ण . ४०८ खेळाचे मैदान ह अदयाप वकिसत नसुन याम ये 
ब-याच ठकाणी बांधकामे झालेली आहेत. 
 पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण यांचे वकास आराखडयातील उपरो  
आर णा या संपुण ेञफळा पैक  बांधकाम झालेली ेञफळ वगळता उवर त ेञफळ 
एम.आर.ट .पी. कलम ३७ अंतगत फेरबदल क न ता यात घेणेत याव.े जेणेक न बांधकाम 
झालेले ेञफळ िनवासी होऊन इतर ेञ मनपा माफत जागा ता यात घेवून वकिसत करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. तसेव स थतीतील म.औ. व.मं. यांचेकडून मनपाकडे ह तांतर त 
झाले या मोकळया भुखंडावर वेगवेगळया योजनाची बांधकामे ता वत आहेत व काह  ठकाणी 
झालेली आहे. हे भुखंड लवकरात लवकर वकसीत करणेसाठ  नागर क, स मा.सद य मागणी 
कर त आहेत सबब यासाठ  या सव जागांवर ल बांधकामांचे नकाशे मंजूर क न घेणे आव यक 
आहे. म.औ. व.मं. बांधकाम िनयमावलीनुसार करावया या बांधकामाचा वचार करता काह  
ठकाणी जागे या वापराम ये फेरबदल व वभाजन करणे आव यक आहे. तसेच MIDC  DC  

RULES  2009 CLAUSE  NO  21.6  नुसार काह  जागांचे समायोजन करणे आव यक आहे. 
म.औ. व.मं. कडून मनपाकडे ह तांतर त झाले या जागांपैक  खुली जागा . १ या उ र 

पुव चे सुमारे १३२७.१३ ेञाचे वभाजन क न या १३२७.१३ चौ.मी. ेञाचा वापर Amenity  

Space  हणून करणे व ज  GP-198 जागेतील तेवढेच ेञ खुली जागा हणून वापरात बदल 
करणेचा ताव म.औ. व.मं.स सादर करणेस मा यता देणेत यावी.                                
 
मा.वैशाली काळभोर - मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे. 
 
मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, ३७ या आ ण 
आर णातील फेरबदल असेल, जागेत फेरबदल असेल एव या उपसूचना आ या आहेत क  
आ हाला काह  कळाले नाह . आ ह  ऑ जे शन घेणारच आहोत. पण वषय कळू ायचा 
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नसेल, इतका फा ट करणार असालतर मा.महापौर साहेब, हे यो य नाह . या शहरात पायंडा 
पाडला आहे. पण वषय तर कळाला पा हजे. आ हाला या वषयाला वरोध करायचा नाह . 
िचखली-तळवडे २४ मी. र ता ता वत केला आहे. २४ मी. र ता असताना तो ९ मी.वर 
आणतोय. तु ह  कती मीटरने र ता कमी करणार आहात. ितथे नागर कांची घरे आहेत. तुमचे 
जे काह  असेल ते. परंतू कमान वषयाची मा हती नाह . अशा कारे एव या उपसूचना आ या 
तर आ हाला यात काय समजणार आहे. आर ण फेरबदलाचे वषय आहेत. तु ह  र ता 
िश ट करताय. पाक टचा र ता काढताय. तर मग हे र ते सु ा काढले पा हजेत. याचेसु ा 
िश ट ंग काढले पा हजे. परवा दवशी नगरसेवक िनलेश बारणे यांनी आरोप केला. मग यात 
यवहार झाला नाह  असे कसे हणता येणार नाह . हे सगळे वषय तु ह  सभागृहापुढे ठेवा. 
मा.महापौर साहेब, माझी वनंती आहे क , तु ह  हा वषय मंजूर क  नका. पुढ ल वेळ  
आ हाला या सग या उपसूचनांचा अ यास क  ात. आ ण अ यास के यानंतर मंजूर 
करायचा का नाह  हा तुम या हातातला वषय आहे. परंतू आ ाच घाईघाईने अशा कारे वषय 
करणे हे यो य नाह . हणजे एकाला एक याय, दुस-याला दुसरा याय, असे न करता 
सग यांना एकच याय दला पा हजे. इतके वषय आले आहेत, या यावर मला काह  बोलायचे 
नाह . कारण हे वषय उपसूचने ारे आले आहेत. आ हाला काह च कळालेले नाह . वषय तर  
वाचू ात. सग यात मह वाचे आहे. ह  तहकूब जी.बी. आहे. तहकूब जी.बी.त उपसूचना 
यायची तरतूद आहे का हे मा.नगरसिचव यांनी सांगावे. आ ण जर या उपसूचनांवर कायवाह  

होणार नसलेतर, या उपसूचना मंजूर होणार नसतीलतर आपण या नगरसेवकां या त डाला 
पाने पुसतोय. कलम ३७ या या उपसूचना घेतोय, अिधका-यांबाबतीत या उपसूचना घेतोय. 
तहकूब जी.बी.त तसे क  शकत नाह . तु हाला तसे हायकोटाचे िनदश आहेत, तसा िनणय 
आहे. तुमचं एवढं फा ट फा ट चालू आहे. ताई हणा या वषयाला वरोध करणार का. आ ह  
आमचे हणणे शंभर ट के मांडणार. आजपयत मांडतोय. मा.महापौर साहेब, इतके 
बेजबाबदारपणे सभागृह चालवले नाह  पा हज.े मा.महापौर साहेब, माझी वनंती आहे क , 
एकतर या सग या उपसूचना नगरसेवकांना अ यासासाठ  ा. यांना या वाचू ात. यांनी 
कशाला हो हटले नाह  हटले. असे करणार असालतर मा.आयु  साहेब, मा.नगरसिचव साहेब 
पुढ ल वेळ  कोटा या आदेशाचा अवमान केला हणून पुढ ल वेळ  मी तु हाला कोटाची नोट स 
बजावणार आहे.            

 
मा.भारती फरांदे – मा.महापौर साहेब, सव उपसूचना वकार या आहेत.  

 
 
यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
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ठराव मांक - ९१५        वषय मांक-६   
दनांक-२९.८.२०१६          वभाग-मा.आयु  

 
  संदभ – १) मा.अ णा भालेकर, मा.वसंत ल ढे यांचा ताव – 

               २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठ. .६९ द.२१.७.२०१६   
 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमधील वाढ व े ा या ह वर ल मौजे िचखली व तळवडे 
ह वर ल २४ मीटर र ता ता वत केलेला आहे. सदर र यावर ल िशवरकर चौक ते बालाजी 
कूलपयत मोठया माणात दो ह  बाजूने बांधकामे झालेली आहेत व सदर िमळकतधारक हे 

अ पउ प नधारक कामगार वग आहे. यामुळे ता वत ९.०० मीटर ं द चा र ता महापािलकेस 
वकिसत करताना अडचणी िनमाण होतील तसेच बाधीत िमळकतधारक बेघर होतील.  यामुळे 
िचखली व तळवडे ह मधील जो २४ मी. र ता ता वत केले या र यापैक  िशवरकर चौक ते 
बालाजी कूलपयत अ त वातील र यासह ९ मीटर ं द चा र ता महारा  ादेिशक िनयोजन व 
नगररचना अिधिनयम १९६६, कलम ३७ अ वये फेरबदलाची कायवाह  करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. तसेच तुत वषयाम ये ता वत ९ मीटर ं द चा र ता महापािलकेत वकिसत 
करताना अडचणी िनमाण होतील तसेच बािधत िमळकतधारक बेघर होती, असा उ लेख केलेला 
आहे. तर  सदर ठकाणी ता वत ९ मीटर ं द या र याचे ऐवजी ता वत २४ मीटर ं द चा 
र ता अशी दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे.  तसेच मौजे रहाटणी येथील स.नं.८३ पैक  
४५ मी. ं द र यालगतची नद  कडेची जागा मंजूर वकास योजनेनुसार हर त प टयात (Green 

belt)  समा व  आहे. सदर जागेचे संबंिधत जागा मालक हे सुमारे २.०० एकर ेञ ट.ड .आर. 
अथवा खाजगी वाटाघाट ने रोख मोबद याचे व पात मु लीम समाजा या दफनभुमीसाठ  देणेस 
तयार आहे. तर  मु लीम समाजा या दफनभुमीची िनकड व मागणी ल ात घेता सदरची जागा 
मु लीम समाजा या दफनभुमीसाठ  आर त करणेकामी महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ नुसार फेरबदल करणेस तसेच सदरकामी हरकती व सुचना 
मागवून अंितम िनणय घेणेकामी मा यता देणेत येत आहे तसेच सदरचा वषय पुढ ल कायवाह  
करणेसाठ  व शासनास ताव सादर करणेक रता मा.आयु  यांना अिधकार दान करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. तसेच मौज-ेिचखली येथे ग.नं. ६८० म ये १२ मी. र ता ता वत 
केलेला आहे. सदर र याम ये बांधकामे आहेत सदर र ता वकिसत करणेस अडचण होत आहे. 
तसेच ता वत १२.०० मी. र याचे द ण बाजूस अ त वातील र ता आहे. यामुळे ग.नं. 
६८० मधील १२ मी. र ता र  क न तो भाग िनवासी वभागात समा व  करणे व अ त वातील 
र यास १२ मी. र ता ं द करण गट नंबर ६८० म ये ता वत या र याचे आखणीस 
म. ा.न.र. अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेर बदलास मा यता देणेत येत आहे. तसेच 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील मौजे सांगवी येथील सव . ७ मधील मंजूर वकास 
आराखडयातील आर ण मांक ३२३ हे मा यिमक शाळे कर ता असुन सदर आर णाचे जागेवर 
मनपा या वकास आराखडयाचे आगोदरची घरे आहेत व अनेकवेळा आर ण  र ची मागणी 
झाली आहे. यामुळे सदर आर ण र  होणेकर ता मुंबई ादेिशक नगररचना अिधिनयम १९६६ 
चे कलम ३७ अ वये फेरबदल होणेची कायवाह  करावी तसेच सांगवी सव . ३ मधील लहान 
मुलांचे डांगणाचे आर ण मांक ३२६ हे जागामालकांचे मागणीनुसार मुळानद चे बाजूस पुव-
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प म असणा-या १८ मी. ं द चे र याजवळ नद चे बाजूला थलांतर त करावे व मुळ  असणारे 
आर ण र हवासी वभागात समा व  करावे व म.रा.न.रा.अ. १९६६ चे कलम ३७ नुसार 
फेरबदलाचे कायवाह स व सदर ताव सूचना-हरकतींसह घेवून र तसर रा यशासनाकडे  
मा यतेस पाठ वणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच मा.महापािलका ठराव ं . ७७४ 
द.२०/११/२०१५ नुसार “ या िमळकतधारकांचे िमळकतीचे ेञ ० ते ३०० चौ.मी.पयत आहे” 
याऐवजी “ या िमळकतधारकांचे िमळकती पैक  र याने / आर णाने बांधीत ेञ ० ते ३०० 
चौ.मी. पयत आहे यानुसार दु ती क न िमळकतधारकांना मोबदला अदा करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. तसेच भाग . ३३ गवळ नगर म ये पपंर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण 
यांचे वकास आराखडयातील आर ण . ४०६ मा यिमक शाळा ेञफळ १.३० हे टर भोसर  
स ह नं. २११ पैक  व आर ण ं .४०८ चे मैदान ेञफळ ०.४० हे टर भोसर  स ह नं. २१२ 
पैक  असे आहेत. 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील भोसर  पर सर अितदाट लोकव ती असलेला पर सर 
असून या भागाम ये असलेली आर णे अदयाप वकिसत झालेली नाह त. यामुळे नागर कांना 
पायाभुत सु वधांसाठ  इतरञ जावे लागते. भाग . ३३ गवळ नगर म ये असलेली आर ण . 
४०६ मा यिमक शाळा व आर ण . ४०८ खेळाचे मैदान ह अदयाप वकिसत नसुन याम ये 
ब-याच ठकाणी बांधकामे झालेली आहेत. 
 पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण यांचे वकास आराखडयातील उपरो  
आर णा या संपुण ेञफळा पैक  बांधकाम झालेली ेञफळ वगळता उवर त ेञफळ 
एम.आर.ट .पी. कलम ३७ अंतगत फेरबदल क न ता यात घेणेत याव.े जेणेक न बांधकाम 
झालेले ेञफळ िनवासी होऊन इतर ेञ मनपा माफत जागा ता यात घेवून वकिसत करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. तसेव स थतीतील म.औ. व.मं. यांचेकडून मनपाकडे ह तांतर त 
झाले या मोकळया भुखंडावर वेगवेगळया योजनाची बांधकामे ता वत आहेत व काह  ठकाणी 
झालेली आहे. हे भुखंड लवकरात लवकर वकसीत करणेसाठ  नागर क, स मा.सद य मागणी 
कर त आहेत सबब यासाठ  या सव जागांवर ल बांधकामांचे नकाशे मंजूर क न घेणे आव यक 
आहे. म.औ. व.मं. बांधकाम िनयमावलीनुसार करावया या बांधकामाचा वचार करता काह  
ठकाणी जागे या वापराम ये फेरबदल व वभाजन करणे आव यक आहे. तसेच MIDC  DC  

RULES  2009 CLAUSE  NO  21.6  नुसार काह  जागांचे समायोजन करणे आव यक आहे. 
म.औ. व.मं. कडून मनपाकडे ह तांतर त झाले या जागांपैक  खुली जागा . १ या उ र 

पुव चे सुमारे १३२७.१३ ेञाचे वभाजन क न या १३२७.१३ चौ.मी. ेञाचा वापर        Amenity  

Space  हणून करणे व ज  GP-198 जागेतील तेवढेच ेञ खुली जागा हणून वापरात बदल 
करणेचा ताव म.औ. व.मं.स सादर करणेस मा यता देणेत येत आहे.                                
 

अनुकूल-८१        ितकूल- ० 
 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
        ----- 
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मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७वर पुढ ल माणे ठराव मांडते आहे.  

 
वषय मांक-७   

दनांक-२९.८.२०१६          वभाग-मा.आयु  
 

संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .    

                         .वै /०३/का व/७२७/२०१६ दनांक ०४/०८/२०१६ 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये 
िनयिमतपणे व पूणवेळ त  वै क य अिधकार  उपल ध हावेत या उ ेशाने वाय.सी.एम. 

णालयाम ये पो ट ॅ युएट इ ट यूट सु  करणेकामी ता वत कर यात आलेले होते. 
या अनुषंगाने आव यक असलेले सव कागदप ांची पूतता यावेळ  कर यात आलेली होती. 
याम ये बी.जे. वै क य महा व ालयासमवेत (ससून णालय) Under Graduate Basis 

Science Affiliation, MUHS कड ल परवानगी व संल नीकरण, रा य शासनाकडून अ यापक 
वगाची पदमंजूर  व Essentiality Certificate, DMER कड ल परवानगी इ. बाबींचा समावेश 
होता. तथा प, क  शासनाचे आरो य मं ालयाकडून आव यक असलेले Medical Council of 

India Post Graduate Medical Education Regulations, 2000 अंतगत कलम 8(1A) च ेExemption 

Certificate यावेळ  ा  न झा यामुळे सदरचे इ ट यूट काया वत होऊ शकलेले नाह . 
 तदनंतर पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे त कालीन आयु  डॉ. ीकर परदेशी यांनी 
मा.आयु , आरो य वै क य अिधकार  व कुलगु , MUHS यांचेशी दुर वनीव न सम  चचा 
क न सदर पो ट ॅ युएट इ ट यूट सु  करणेक रता महानगरपािलकेमाफत पुन : पाठपुरावा 
करणेबाबत कळ वलेले आहे. परंतु याकामी ३ वषाचा कालावधी उलटून गेला अस याने वर ल 
सव मंजूर  / परवानगी पुन : घे याची आव यकता आहे. याबाबत चचा करणेकामी द. 
१४/०७/२०१६ रोजी डॉ. हैसकर, मा.कुलगु , महारा  आरो य व ान व ापीठ, नािशक व 
डॉ.चं कांत मंुगळ, या याता, नांदेड वै क य महा व ालय यांचेशी चचा करणेकामी मा.आयु  
सो यांचेमाफत बैठक चे आयो जन कर यात आलेले होते.  

 सदर बैठक म ये डॉ. हैसकर, मा.कुलगु , महारा  आरो य व ान व ापीठ, नािशक 
यांनी यापूव  वाय.सी.एम. णालयाम ये काया वत करावया या पद यु र पदवी अ यास म 
हा MUHS-PCMC Post Graduate Institute असे संयु  व माने कामकाज कर यात आलेले 
होते. याम ये पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा आिथक व पात व महारा  आरो य व ान 
व ापीठ यांचे शै णक व पाचा सहभाग होता. तथा प, Medical Council of India यांचेमाफत 

Exemption Certificate ा  करणेक रता सं थेमाफत वतं पणे पद यु र पदवी अ यास म 
राब वणे आव यक अस याने सदरचा पद यु र पदवी अ यास म हा पूणपणे पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेमाफत वतं पणे राब वणे आव यक अस याचे यांनी नमूद केलेले आहे.   

तथा प, यापूव  महानगरपािलकेमाफत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व MUHS, नािशक यांचे 
संयु  व माने वाय.सी.एम. णालयाम ये अ यास म राब वणेक रता मा.महापािलका सभा 
ठराव .११७ द.२०/०९/२०१२ अ वये मा यता दे यात आलेली आहे. यामुळे जर 
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महानगरपािलकेमाफत वतं र या पद यु र पदवी अ यास म राब व याचा अस यास 
याक रता मा.महापािलका सभेचे ठरावाम ये दु ती करणे आव यक अस याने 

महानगरपािलकेमाफत वाय.सी.एम. णालयाक रता वतं पणे पद यु र पदवी अ यास म 

(Post Graduate Institute) सु  करणेकामी व याक रता आव यक असलेले संल नीकरण शु क 
महारा  आरो य व ान व ापीठ, नािशक यांचेकडे भरणेकामी मा यता देणेत येत आहे. 
 
 
मा.वैशाली काळभोर - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
 
मा.शिमम पठाण – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, खरेतर मला याच 
वषयावर बोलायचे होते. आप या सहकार  मा.िसमा सावळे यांनी हायकोटाचा काय िनणय 
आणलेला आहे, काय आदेश आणला आहे तो आ हाला सव नगरसेवकांना िमळाला तर बरे 
होईल. सभा तहकूब असेलतर का वषय तहकूब असेलतर कशाला उपसूचना देता येत नाह  
याचे आ हाला सु ा प करण झालेतर बरे होईल. वषय तहकूब न हता हणून या उपसूचना 
आ या असतील.  
 
मा.महापौर – मा.पठाणताई वषयावर बोलत जा.  
 
मा.शिमम पठाण – मा.महापौर साहेब, यांनी जोर ायचा, यांनी िनणय ायचा, आ ह  
ऐकायचे, मा.महापौर काय चालले आहे. 
 
  
मा.महापौर–मा.िसमाताई तु ह  शांत रहा. आदेश काह ह  असू देत. पठाणताई, तु ह  वषयावर 
बोला. वषयावर बोलायचे नसेलतर खाली बसा. हा आदेश यायालयाचा असेतर सवासाठ  आहे 
का. मग यात एवढे राग यायचे काय कारण आहे. आपला वषय वेगळा आहे.  
 
 
मा.शिमम पठाण– मा.महापौर साहेब, यशवंतराव च हाण मृती णालयात मेड कल कौ सल 
ऑफ इंड या कडून पद यु र पदवी अ यास म सु  करतोय. मेड कल इ ट युटकडून 
एमबीबीएस कोस सु  करतोय. याबाबतीत मला इथे माजी आयु  मा. ीकर परदेशी यांचे 
अिभनंदन करायचे आहे. यांनी याबाबतीत वशेष सहकाय केलेले आहे. यांनी याबाबतीत 
वशेष पुढाकार घेतला आहे. ते स या द लीम ये कायरत आहेत. ितथे असून सु ा यांनी 
या ठकाणची िनकड, या ठकाणची आव यकता ल ात घेऊन यांनी हे काम वतः जातीने 
य  क न केले आहे. हणून मी सभागृहा या वतीने यांचे अिभनंदन करते. एवढेच 

सांगायला मी उभी होते.  
 
मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, मा. ीकर 
परदेशी साहेब वायसीएम हा जो वषय होता, याच अनुषंगाने मा यतेसाठ  हा वषय आला 
आहे. आप याकडे मेड कल कॉलेज सु  झा यानंतर या प तीने आप याला डॉ टस िमळणार 
आहेत. मी यावेळ  यांना वनंती केली होती क , आप याकडे निसग कॉलेज सु  केलेतर 
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आप याला जा तीत जा त नसस सु ा उपल ध होतील. डॉ. ीकर परदेशी साहेब असताना सु ा 
यांनी निसग कॉलेजचे काम सु  केले होते. पंपर  िचंचवड शहराची लोकसं या बघता, 

शहरातील णालयांची सं या बघता, आता भोसर  इथे णालय होते आहे, थेरगाव इथे 
होणार आहे. च-होली इथे होणार आहे. िचखली इथे णालय होणार आहे. ह  सगळ  

णालयांची सं या बघता मी उपसूचना देते आहे. परंतू एकदा डॉ. रॉय सरांनी याची सगळ  
मा हती सभागृहाला ावी. मा या मा हती माण ेबहुतेकांना सगळ  मा हती आहे. परंतू तर सु ा 
या वषयाची मा हती ावी. मा.महापौर साहेब, मी या वषयाला उपसूचना देते क  - पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये िनयिमतपणे नसस 
(पर चार का) उपल ध हावेत या उ ेशाने वाय.सी.एम. णालयाम ये मेड कल पद यु र पदवी 
अ यास मबरोबरच निसग इ टटयूट/कॉलेज चालू करणेस व या अनुषंगाने आव यक 
असणा-या परवान या घे यास व संल नीकरण शु क भर यास मा यता देणेत यावी. 
 
 या वषयाबरोबरच तो वषय जावा. या वषयाला मा यता िमळणार आहे. परंतू निसग 
कॉलेजसाठ  याबरोबर नेच य  करावेत. कारण मेड कल कॉलेजचा वषय होणारच आहे. परंतू 
निसग कॉलेजसाठ  चांग या प तीने य  केले गेले पा हजेत. नाह तर एकच वषय पुढे 
जाईल. दुसरा वषय मागे राह ल. मा या मा हती माणे निसग कॉलेजसाठ  आप याला 
परवानगी िमळू शकते. क  सरकारकडे वषय जाणार आहे. हणून निसग कॉलेजला मा यता 
िमळ यासाठ  तातड ने याची ोिसजर सु  करावी अशी मी वनंती करते.  
 
मा. वाती साने – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे. 
 
मा.डॉ.अिनल रॉय (आरो य वै क य अिधकार ) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव 
स मा.सभागृह, आज आप यासमोर वषय आहे, यशवंतराव च हाण मृती णालयात पो ट 
ॅ युएट इ ट युट/कॉलेज सु  कर याबाबत आहे. सदर वषय आपण २०१२ म ये मंजूर 

क न घेतलेला आहे. तथापी ते हा महारा  मेड कल कौ सल नािशक व पंपर  िचचंवड 
महानगरपािलका यां या संयु  व माने हे इ ट युट तयार केले होते. ते हा आव यक या 
परवान या घेत या हो या. शासनाचे इसे शयल सट फ केट, लोकल इ सपे शन किमट ची 
मा यता, एनसीआयची मा यता घेतली होती. क  सरकारकडून ए झ पशन स ट फकेट िमळते 
ते ा  झाले नाह  हणून यात खंड पडला. यानंतर हा वषय २/३ वेळा यां यापुढे ठेवला 
तर  यांनी आप याला परवानगी दली नाह . गे या तीन/चार म ह यांपूव  त कालीन आयु  
डॉ. ीकर परदेशी यांनी पी.एम. ऑफ सव न क य आरो य मं यांशी चचा क न सदर वषय 
परत पाठव यासाठ  आ हाला िनदश दले. या अनुषंगाने ते आयु  साहेबांशी बोलले. 
ी.भेसेकर, हाईस चा सलर एमओयू, नािशक यां याशी बोलल.े यानंतर यांनी वतः येऊन 

आयु ांबरोबर चचा केली. यावेळ  िनणय असा झाला क , we just work with PCMC. ते हा 
ठरले क , आपण ड .ओ. ऑथोर ट , पूण फायना शयल पॉवर एमयूएचएस यांना ावी. तु ह  
तुम या ले हलवर एकटेच हे करा. आ ह  तु हाला बाक या परवान या देतो. हणून हा वषय 
संल नीकरण शु क भर यास मा यता दे यासाठ  आला आहे. आज आपण १५ कोसससाठ  
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मा यता घेतोय. याअगोदर ११८ पदांसाठ  ोफेसर, ले चरर इ. पदांसाठ  शासनाकडून मा यता 
आली आहे. पदांसाठ  मा यता आहे. फ  बाक  कागदप े, इतर इसे शयल मा यता व 
एमसीआयची मा यता, ए झ पशन अंडर से शन ८ए नुसार मा यता यायची आहे. याक रता 
पूम एक वषाचा कालावधी लागेल. कागदप ांसाठ  पेिसफ क टाईम प रयड असतो. कुठला 
कागद कुठ या म ह यात ायचा. यामुळे आपण हे अगोदर क  शकत नाह . साधारणपणे 
पुढ ल २१ मे पयत हे पूण होईल. मागे जे हा आपण सु  केले होते ते हा आप याकडे साईड म 
होती. ती आप याकडे आहे. याक रता लास म लागत नाह . निसग कॉलेजबाबतीत आ ह  
महारा  निसग कौ सल यां या संपक साधून निसग कॉलेज सु  कर याबाबत य  क .        
 
मा.मंगलाताई कदम – याचे िलिमट बघून या आ ण या माणे करा.  
           
मा.डॉ.अिनल रॉय (आरो य वै क य अिधकार ) – याचे काय िनयम असतात या माणे बघून 
क न घेऊ. ध यवाद.  
 
मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब,उपसूचना वकारली आहे. 
 
मा.आशा शडगे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सभागृह, खरेतर आज महापौरांचे 
बदललेले प पाहून खूप आनंद झाला. मा.महापौर तुमचे मनोमन अिभनंदन. मी खूप वेळा 
हात वर केला. तु ह  मला या वषयावर बोलायला संधी दलीत याब ल तुमचे मनापासून 
आभार मानते. खरेतर डॉ. ीकर परदेशी साहेब इथे नसताना सु ा यांचे या महापािलकेवर 
असलेले ेम, यांचे आप याकडे असलेले ल . मी यांना भेटले, बोलले क , साहेब, हे होणार 
आहे का. ते हणाले, बहुतेक क न हे र  होणार आहे. तर सु ा पु हा एकदा इथे यांची 
उप थती नसतानाह , डॉ. ीकर परदेशी साहेबांनी नवीन संजीवनी ावी. आणी आप या 
महापािलकेब ल असलेले यांचे ेम, यांचा ज हाळा पु हा एकदा कट केला. हणून पु हा 
एकदा मी यांचे महापािलके या सग या सद यां यावतीने मनापासून अिभनंदन करते. खरेतर 
इत या चांग या अिधका-याला आपण मुकलो, हे या महापािलकेचे दूदव आहे. एवढेच सांगून 
थांबते. जय हंद, जयमहारा .  
 
मा.महापौर – हा वषय उपसूचनेस हत मंजूर कर यात येत आहे.     
 
यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 

ठराव मांक – ९१६     वषय मांक-७   
दनांक-२९.८.२०१६          वभाग-मा.आयु  

 
संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .    

                            .वै /०३/का व/७२७/२०१६ दनांक ०४/०८/२०१६ 
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        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये 
िनयिमतपणे व पूणवेळ त  वै क य अिधकार  उपल ध हावेत या उ ेशाने वाय.सी.एम. 

णालयाम ये पो ट ॅ युएट इ ट यूट सु  करणेकामी ता वत कर यात आलेले होते. 
या अनुषंगाने आव यक असलेले सव कागदप ांची पूतता यावेळ  कर यात आलेली होती. 
याम ये बी.जे. वै क य महा व ालयासमवेत (ससून णालय) Under Graduate Basis 

Science Affiliation, MUHS कड ल परवानगी व संल नीकरण, रा य शासनाकडून अ यापक 
वगाची पदमंजूर  व Essentiality Certificate, DMER कड ल परवानगी इ. बाबींचा समावेश 
होता. तथा प, क  शासनाचे आरो य मं ालयाकडून आव यक असलेले Medical Council of 

India Post Graduate Medical Education Regulations, 2000 अंतगत कलम 8(1A) च ेExemption 

Certificate यावेळ  ा  न झा यामुळे सदरचे इ ट यूट काया वत होऊ शकलेले नाह . 
 तदनंतर पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे त कालीन आयु  डॉ. ीकर परदेशी यांनी 
मा.आयु , आरो य वै क य अिधकार  व कुलगु , MUHS यांचेशी दुर वनीव न सम  चचा 
क न सदर पो ट ॅ युएट इ ट यूट सु  करणेक रता महानगरपािलकेमाफत पुन : पाठपुरावा 
करणेबाबत कळ वलेले आहे. परंतु याकामी ३ वषाचा कालावधी उलटून गेला अस याने वर ल 
सव मंजूर  / परवानगी पुन : घे याची आव यकता आहे. याबाबत चचा करणेकामी द. 
१४/०७/२०१६ रोजी डॉ. हैसकर, मा.कुलगु , महारा  आरो य व ान व ापीठ, नािशक व 
डॉ.चं कांत मंुगळ, या याता, नांदेड वै क य महा व ालय यांचेशी चचा करणेकामी मा.आयु  
सो यांचेमाफत बैठक चे आयो जन कर यात आलेले होते.  

 सदर बैठक म ये डॉ. हैसकर, मा.कुलगु , महारा  आरो य व ान व ापीठ, नािशक 
यांनी यापूव  वाय.सी.एम. णालयाम ये काया वत करावया या पद यु र पदवी अ यास म 
हा MUHS-PCMC Post Graduate Institute असे संयु  व माने कामकाज कर यात आलेले 
होते. याम ये पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा आिथक व पात व महारा  आरो य व ान 
व ापीठ यांचे शै णक व पाचा सहभाग होता. तथा प, Medical Council of India यांचेमाफत 

Exemption Certificate ा  करणेक रता सं थेमाफत वतं पणे पद यु र पदवी अ यास म 
राब वणे आव यक अस याने सदरचा पद यु र पदवी अ यास म हा पूणपणे पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेमाफत वतं पणे राब वणे आव यक अस याचे यांनी नमूद केलेले आहे.   

तथा प, यापूव  महानगरपािलकेमाफत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व MUHS, 
नािशक यांचे संयु  व माने वाय.सी.एम. णालयाम ये अ यास म राब वणेक रता 
मा.महापािलका सभा ठराव . ११७ द.२०/०९/२०१२ अ वये मा यता दे यात आलेली आहे. 
यामुळे जर महानगरपािलकेमाफत वतं र या पद यु र पदवी अ यास म राब व याचा 

अस यास याक रता मा.महापािलका सभेचे ठरावाम ये दु ती करणे आव यक अस याने 
महानगरपािलकेमाफत वाय.सी.एम. णालयाक रता वतं पणे पद यु र पदवी अ यास म 

(Post Graduate Institute) सु  करणेकामी व याक रता आव यक असलेले संल नीकरण शु क 
महारा  आरो य व ान व ापीठ, नािशक यांचेकडे भरणेकामी मा यता देणेत येत आहे. तसेच 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये िनयिमतपणे 
नसस (पर चार का) उपल ध हावेत या उ ेशाने वाय.सी.एम. णालयाम ये मेड कल पद यु र 
पदवी अ यास मबरोबरच निसग इ टटयूट/ कॉलेज चालू करणेस व या अनुषंगाने 
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आव यक असणा-या परवान या घे यास व संल नीकरण शु क भर 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.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८वर पुढ ल माणे ठराव मांडते आहे.  

 
वषय मांक-८   

दनांक-२९.८.२०१६          वभाग-मा.आयु  
 

संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल  

                      जा. .पअक/३/का व/२८६/२०१६ द.५/०८/२०१६   
 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम मधील कलम ६७ (अ) अ वये येक 
महानगरपािलकेने लगतपूववत  शासक य वषासंबंधीचा पयावरण स थती अहवाल 
शासनाकडून वेळोवेळ  वह त कर यात येईल, अशा प दतीने दरवष  मा.महापािलका सभेकडे 
सादर करणे बंधनकारक आहे. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा सन २०१५-१६ चा पयावरण थतीदशक अहवाल 
महारा  दूषण िनयंञण मंडळाने दले या ड .पी.एस.आय.आर. या मागदशक त वानुसार 
तयार कर यात आला आहे. सदर ा प अहवाल मा.महापािलका सभेस सादर करावयाचा आहे. 

सबब पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा सन २०१५-१६ चा पयावरण थतीदशक 
अहवाल मा.महापािलका सभेसमोर ठेवणेत आला.  

 
मा.भारती फरांदे - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
 
मा.शुभांगी बो-हाडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत 
यावा अशी सूचना मांडते.  
 
मा.अिमना पानसरे – मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे. 
 
यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -   
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ठराव मांक – ९१७     वषय मांक-८   
दनांक-२९.८.२०१६          वभाग-मा.आयु  

 

संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल  

                      जा. .पअक/३/का व/२८६/२०१६ द.५/०८/२०१६   
 

वषय मांक ८ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
 

अनुकूल-८१        ितकूल- ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
        ----- 
मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९वर पुढ ल माणे ठराव मांडते आहे.  

 

ठराव मांक – ९१८     वषय मांक-९   
दनांक-२९.८.२०१६          वभाग-मा.आयु  
 

संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल  

                 जा. .आमुका/२/का व/४६७/२०१६ द.५/८/२०१६ 
 
    देशातील सव शहरांमधील नाग रकांना व छ पयावरण व चांगले आरोगय् िमळावे या 
कर ता शहरांना व छतेची आ ण या शहरातील व सव नाग रकांना शौचालयाची सु वधा उपल ध क न 

दे याच े येय गाठ यासाठ  क शासनाने व छ भारत अिभयान संपूण देशाम ये राब व याची घोषणा 
द.२/१०/२०१४पासून केलेली आहे. महारा  शासनाने देखील क  शासना या “ व छ भारत 

अिभयान” या धत वर रा याम ये “ व छ महारा  अिभयान (नागर )” राब वणेबाबत नगर वकास 

वभाग, महारा  शासन, शासन िनणय . वभाअ/२०१५/ . .२३/न व/३४, द.१५/५/२०१५ 

अ वये कळ वणेत आलेले आहे. तसेच या अिभयानाच ेअनुषंगाने क  व रा य शासनाचे ह याची 
र कम (अनुदान) . वमअ-२०१५/ . .४०/न व-३४ द.१४/८/२०१५ अ वये िनगत करणेत 

आलेली  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 

Defection Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा ीय जनगणना २०११ नुसार पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका े ातील एकूण११,६८४ कुटंुबे अिभयानांतगत वैय क शौचालय 
उभारणी कर ता िनधी उपल ध करणे आव यक आहे.  नगर वकास वभाग मं ालय, मंुबई -
३२ यांचे कड ल ा  प  . वमअ-२०१५/ . .४०/न व-३४, नगर वकास वभाग 
द.१७/८/२०१५ व शासन िनणय . वमअ २०१६/ . .१३/२०१६-१७ द. १३/०६/२०१६ 
अ वये सदर अिभयानाचे अनुषंगाने क  शासन व रा य शासन यांचेकडून खालील माणे 
अनुदान ा  झाले आहे. 
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व छ महारा  अिभयान (नागर )  क शासन व रा य शासन ह सा वाटप त ा 
 

 तपशील क  शासन अनुदान रा य शासन अनुदान 
१ वैयि क घरगुती शौचालय १,२४,९६,०००/- २,४९,८८,०००/- 

२ सामुदाियक शौचालय ३४,६७,०००/- ११,५६,०००/- 

३ व छ महारा अिभयानाचे ँ डग 
(मािहती, िश ण व सार आिण 

जन जागृती) 

५,९०,०००/- १,९७,०००/-     

४ मताबांधणी १,५०,०००/- ५०,०००/- 

५ एकूण १,६७,०३,०००/- २,६३,९१,००० /- 

  क शासनव रा य शासन 
एकूणअनुदान  

४,३०,९४,०००/- 

वर ल माणे ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून येत लाभाथ स क  शासनाचे र.  
८०००/- , रा य शासनाचे र. . ४०००/- व मनपा ह सा र. . ४०००/-या माणे वैय क 
घरगुती शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येईल. 
         यानुसार सदर अिभयान सु  झालेपासून दनांक ३१/१/२०१६ अखेरसोबत सादर 
केलेले प  "अ " माणे कामकाज झालेले आहे. शासन िनणय . वभाअ/२०१५/ . .२४९/ 
न व-३४, दनांक१९/११/२०१५अ वये "नागर  थािनक वरा य सं थांमधील व छ महारा  
अिभयान (नागर ) या अंमलबजावणीचा आढावा घे याची बाब संबंिधत नागर  थािनक 
वरा य सं थे या येक म ह या या सव साधारण सभे या वषय सूचीवर कायम व पी 

समावेश क न या वषयाचा स व तर आढावा सव साधारण सभेम ये घे यात यावा" असे  
कळ वलेले आहे.तसेच व छ भारत अिभयानासाठ  मा. पंत धान यांनी महारा  रा याक रता 
नामिनदिशत केले या खेलर  व अजुन पुर कार वजे या नेमबाज अंजली भागवत यांची 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेसाठ  ॅ ड अ बॅिसडर हणून िनयु  केलेली आहे. 
     व छ महारा  अिभयान (नागर ) अंतगत महापािलकेने दनांक ३१/०७/२०१६अखेर 
केले या कायवाह ची मा हतीखालील माण े
                                                                 प  “अ” 

महानगरपािलकेचे नाव 
पपरी चचवड 

महानगरपािलका 

 
शेरा 

िज हा  पुण े  

वैयि क शौचालय बांधकामासाठी अज केले या 
कुटुंबांची सं या ५२८८  

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

५००७ 
 

मंजूर अजाची एकूण सं या ३६१६  
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     सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर ) 
अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणेत येत आहे. 
 
मा.वैशाली काळभोर - 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. 
        ----- 
 
 
 

बांधकाम सु  
झाले या शौचालयांची 
सं या 

वैयि क घरगुतीशौचालय २८२३ 
 

बांधकाम पूण 
झाले या शौचालयांची 
सं या 

वैयि क घरगुती शौचालय २३१७ 
 

बांधकाम सु  
झाले या शौचालयांची 
सं या 

सामुदाियक शौचालय ३६१ सीटस 
 

िनगत करणेत आलेला 
पिहलाह ा 

३५६१ लाभाथ  

GOI+GOM= २१३.६६ 

लाख 

GOI =२०००/- व  
GOM= ४०००/-

िह सा 

ULB = ७१.२२ लाख 
ULB = २०००/- 

िह सा 
 एकुण २८४.८८ लाख  

िनगत करणेत आलेला 
दुसरा ह ा १३४६ लाभाथ  

GOI+GOM= ८०.७६ 

लाख 

GOI =२०००/- व  
GOM= ४०००/-

िह सा 

  ULB = २६.९२ लाख 
ULB = २०००/- 

िह सा 
 एकुण १०७.६८ लाख  
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मा.उ हास शे ट  – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १०वर पुढ ल माणे ठराव मांडते आहे.  

 
ठराव मांक – ९१९      वषय मांक-१०   
दनांक-२९.८.२०१६           वभाग-मा.नगरसिचव 

                               मा. वधी सिमती   
 
           अ) द. १/७/२०१६ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.    
           ब) द.१५/७/२०१६ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.     
 
मा.राजू िमसाळ - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  

अनुकूल-८१        ितकूल- ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
        ----- 
मा.उ हास शे ट  – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११वर पुढ ल माणे ठराव मांडते आहे.  

 
ठराव मांक – ९२०      वषय मांक-११   
दनांक-२९.८.२०१६           वभाग-मा.नगरसिचव 

 
मा.म हला व बालक याण सिमती 

 
      अ) द. ८/६/२०१६ व द.२२/६/२०१६ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
      ब) द.१३/७/२०१६ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
 
मा.राजू िमसाळ - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  

 
अनुकूल-८१        ितकूल- ० 

 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
        ----- 
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मा.उ हास शे ट  – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२वर पुढ ल माणे ठराव मांडते आहे.  

 
ठराव मांक – ९२१      वषय मांक-१२   
दनांक-२९.८.२०१६           वभाग-मा.नगरसिचव 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
 

      अ) द.२/६/२०१६, द.१६/६/२०१६ व द.७/७/२०१६ चा सभावृ ांत कायम  

         करणेत येत आहे. 
      ब) द.२१/७/२०१६ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
 
मा.राजू िमसाळ - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 

अनुकूल-८१        ितकूल- ० 
 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
        ----- 
मा.उ हास शे ट  – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १३वर पुढ ल माणे ठराव मांडते आहे.  

 
ठराव मांक – ९२२      वषय मांक-१३   
दनांक-२९.८.२०१६           वभाग-मा.नगरसिचव 
 

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

अ) द.१५/६/२०१६ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे 
 
         ब) द.७/७/२०१६ व द.११/७/२०१६ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.   
 
मा.राजू िमसाळ - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  

अनुकूल-८१        ितकूल- ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
        ----- 
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मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १४वर पुढ ल माणे ठराव मांडते आहे.  

 
ठराव मांक – ९२३     वषय मांक-१४   
दनांक-२९.८.२०१६          वभाग-मा.नगरसिचव 

 
            संदभ :- १) मा.अतुल िशतोळे, मा.सदगु  कदम यांचा ताव. 
                   २) मा.क भाग सिमती सभा ठराव .१८२ द.७/७/२०१६ 
                   ३) मा. ेञीय अिधकार  क ेञीय कायालय यांचेकड ल  
                      जा. .क /ेका व/८४/२०१६ द.५/८/२०१६   
   
 सांगवी भाग . ५९ मधील स ह नं. १२ उदयान आर ण . ३१९ “उदयान” मनपाचे 
ता यात घेणेत येत आहे. तर  सांगवी प रसरातील 

१. संत गोरा कंुभार, सातपुडा सोसायट  
२. िशवसृ ी उदयान, जयमाला नगर 
३. छञपती िशवाजी उदयान, मधुबन सोसायट  
४. संत सावतामाळ  उदयान, PWD कॉलनी प रसर 
५. वेताळ महाराज उदयान, सांगवी गावठाण हे 
 

सांगवी वकसीत झाले असून ह  तुत नवीन उदयानाची गरज नसून आर ण . ३१९ 
जागेचा वापर डांगणा करता करावे अशी MRTP कलम ३७ अ वये कायवाह  करावी व तेथे 
याक रता आव यक सु वधा मनपा माफत कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

 
मा.वैशाली काळभोर - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 

अनुकूल-८१        ितकूल- ० 
 

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



133 
 
 
मा.महापौर – सवाचे आभार मानून सभा संप याचे जाह र करणेत येत आहे.            
 
 
 

(धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

                            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
              पंपर  – ४११०१८ 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
नगरसिचव कायालय  
मांक – नस/१०/का व/११६/२०१६ 
दनांक – ०५/१२/२०१६                                                                                                               

 
            नगरसिचव 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                  पंपर  – ४११ ०१८.   

                                          
 

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

     कायवाह साठ  रवाना.   
 
 
 
 
 
 
 


