
1 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – २९ 

सभावृ ांत 

दनांक – १९.०४.२०१४      वेळ – दपार  ु २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे ए ल २०१४ ची मा.महापािलका सभा शिनवार 
दनांक १९.०४.२०१४ रोजी दपार  ु 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.राजू िमसाळ   - उपमहापौर 

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.साने द ा य बाबुराव (काका) 

७. मा.सायकर अजय शंकरराव 

८. मा.जाधव साधना रामदास 

९. मा.जाधव राहल गुलाबु  

१०. मा.आ हाट मंदा उ म 

११.  मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 

१२. मा.काळजे िनतीन ताप 

१३. मा. वनया द प (आबा) तापक र 

१४. मा.जगद श शे ट  

१५. मा.बाबर शारदा काश 

१६. मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 

१७. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१८. मा.उ हास शे ट  

१९. मा.ठ बरे सुभ ा ई र 
२०. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२१. मा.तानाजी व ठल खाडे 

२२. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२३. मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

२४. मा.आर.एस.कुमार 

२५. मा.जावेद रमजान शेख 

२६. मा.भालेराव ितभा ाने र 

२७. मा.पांढरकर िनलेश शंकरराव 
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२८. मा.नंदा वकास ताकवणे 

२९. मा.नेटके सुमन राज  

३०. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३१. मा.भ डवे संिगता राज  

३२. मा.मोरे र महाद भ डवेू  

३३. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

३४. मा.सुयवंशी आशा ाने र 

३५. मा.ल ढे गणेश नारायण 

३६. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 
३७. मा.अपणा िनलेश डोके 

३८. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

३९. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

४०. मा.पवार मनीषा काळूराम 

४१. मा. साद शे ट  

४२. मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 

४३. मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 

४४. मा.शेख अ लम शौकत 

४५. मा.मासुळकर समीर मोरे र 

४६. मा.वाबळे संजय म हारराव 

४७. मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडूरंग 

४८. मा.सुपे आशा र वं  

४९. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५०. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
५१. मा.महेशदादा कसन लांडगे  

५२. मा. दा बाजीराव लांडे 

५३. मा.†ò›ü. िनतीन ाने र लांडगे  

५४. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

५५. मा.ननवरे जत  बाबा 
५६. मा.सावळे िसमा र वं  

५७. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

५८. मा.पालांडे सुजाता सुिनल 

५९. मा.बहल योगेश मंगलसेन 

६०. मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 

६१. मा.कदम सदगु  महादेव 

६२. मा.िगता सुिशल मंचरकर 
६३. मा.कैलास महादेव कदम 

६४. मा.छाया जग नाथ साबळे 
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६५. मा.पहलानी गु ब  कशनदास 

६६. मा.चाबुक वार गौतम सुखदेव 

६७. मा.आसवाणी स वता धनराज 
६८. मा.वाघेरे सुिनता राजेश 

६९. मा.वाघेरे भाकर नामदेव 

७०. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

७१. मा.काळे वमल रमेश 

७२. मा.पाडाळे िनता वलास 

७३. मा.तापक र अिनता म छं  

७४. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

७५. मा. वमलताई सुरेश जगताप 

७६. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 
७७. मा.बारणे िनलेश हरामण 

७८. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

७९. मा.आ पा उफ ीरंग चंद ुबारणे 

८०. मा.बारणे माया संतोष 

८१. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

८२. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

८३. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

८४. मा.कलाटे वाती मयुर 

८५. मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

८६. मा.च धे आरती सुरेश 

८७. मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 

८८. मा.िशतल व ठल ऊफ नाना काटे 

८९. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

९०. मा.जवळकर वैशाली राहलु  

९१. मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 

९२. मा.जगताप राज  गणपत 

९३. मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 

९४. मा.जगताप नवनाथ द  ु

९५. मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

९६. मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 

९७. मा. शांत िशतोळे 

९८. मा.ओ हाळ रमा िनितन उफ सनी 
९९. मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

१००.  मा.गायकवाड सं या सुरदास 

१०१.  मा.काटे राज  िभकनशेठ 
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१०२.  मा.शडगे आशा सुखदेव 

१०३.  मा.मोटे करण बाळासाहेब 

१०४.  मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

१०५.  मा.संजय केशवराव काटे 

१०६.  मा.पाट ल सु जत वसंत 

१०७.  मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

१०८.  मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
 

        यािशवाय मा.झुरे-सह आयु , मा.टेकाळे - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप  - 
नगरसिचव, मा.सुरगुडे - वकास अिभयंता, मा.च हाण - सहशहर अिभयंता, मा.भोसले-
मु यलेखापाल, मा.पठाण, मा.कुलकण , मा.बरशे ट , मा.केदार  - काय.अिभयंता, मा.कांबळे-
.िश णािधकार (मा यिमक), मा.पवार - कायदा स लागार, हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

----------- 
(सभा कामकाज भरवणेसाठ  नेमले या वेळ  मा.महापौर- मोह नीताई लांडे सभागृहात उप थत 
नस याने मा.उपमहापौर- राजू िमसाळ यांनी सभेचे अ य थान वकारले) 
मा.उपमहापौर - उप थत मा.नगरसेवक व नगरसे वका, आयु , अिधकार  वग, प कार, 
नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 

------------- 
मा.तानाजी खाडे  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, उप थत सभागृहाला वनंती करतो,  
माऊंट ए हरे ट हमकडा कोसळून अपघाती मृ यू पावलेले १२ नेपाळ  शेपा  तसेच  गॅ एल 
गािसया मा वझ – नोबल पुर कार वजेते जन िस  पॅिनश लेखक, के.एल.बजाज – 
मा सवाद  क युिन ट प ाचे ये  नेते व िसटू या कामगार संघटनेचे अ खल भारतीय 
उपा य  कॉ ेड, संिगता कांबळे – सामा जक कायकत उ म कांबळे यां या प ी, नामदेव 
काळे – सामा जक कायकत, ह र ं  ल मण मंचरकर – नगरसे वका मा.िगता सुशील मंचरकर 
यांचे सासरे यांना दांजली अपण क न सभा तहकूब करावी अशी वनंती करतो. 
मा.िनलेश पांढारकर  - मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे. 
मा.उपमहापौर - सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण करावीू . 

 (सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण केलीू .) 
--------------- 

मा.उपमहापौर - उप थत स मा.सद यां या संमती माणे  सोमवार दनांक ०९/०६/२०१४ 
रोजी दपार  ु २.०० पयत सभा तहकूब कर यात येत आहे. 
 

 

      (राजू िमसाळ) 

  उपमहापौर  

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
    पंपर  – ४११०१८ 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – २९ 

सभावृ ांत 

( दनांक १९/४/२०१४ ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – ०९.०६.२०१४     वेळ – दपाु र  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची (माहे ए ल २०१४ ची) द.१९/४/२०१४ ची तहकूब 
मा.महापािलका सभा सोमवार द.०९.०६.२०१४ रोजी दपार  ु 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.मो हनीताई वलास लांडे   - महापौर 

२. मा.राजू िमसाळ    - उपमहापौर 

३. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

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 राहल गुलाबु  

११.  मा.आ हाट मंदा उ म 

१२.  मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 

१३.  मा. वनया द प (आबा) तापक र 

१४.  मा.बाबर शारदा काश 

१५.  मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१६.  मा.उ हास शे ट  

१७.  मा.ठ बरे सुभ ा ई र 
१८.  मा.पवार संगीता शाम 

१९.  मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२०.  मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२१.  मा.(िचखले) मराठे अ नी अ जत 

२२.  मा.भारती फरांदे 

२३.  मा.आर.एस.कुमार 

२४.  मा.जावेद रमजान शेख 

२५. मा.भालेराव ितभा ाने र 
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२६.  मा.पांढरकर िनलेश शंकरराव 

२७. मा.नंदा वकास ताकवणे 

२८.  मा.नेटके सुमन राज  

२९.  मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३०.  मा.भ डवे संिगता राज  

३१.  मा.मोरे र महाद भ डवेू  

३२.  मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

३३.  मा.सुयवंशी आशा ाने र 

३४.  मा.ल ढे गणेश नारायण 

३५. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 
३६.  मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

३७. मा.अपणा िनलेश डोके 

३८.  मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

३९.  मा.पवार मनीषा काळूराम 

४०.  मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 

४१.  मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश  

४२.  मा.शेख अ लम शौकत 

४३.  मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

४४. मा.मासुळकर समीर मोरे र 

४५. मा.म डगेर  वषा वलास 

४६.  मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 

४७. मा.सुपे आशा र वं  

४८.  मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

४९.  मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५०.  मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 

५१.  मा.महेशदादा कसन लांडगे 

५२. मा. दा बाजीराव लांडे  

५३. मा.†ò›ü. िनतीन ाने र लांडगे 

५४. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

५५. मा.ननवरे जत  बाबा 
५६.  मा.सावळे िसमा र वं  

५७. मा.पालांडे सुजाता सुिनल 

५८. मा.कदम सदगु  महादेव 

५९.  मा.िगता सुिशल मंचरकर 
६०.  मा.कैलास महादेव कदम 

६१.  मा.छाया जग नाथ साबळे 
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६२.  मा.पहलानी गु ब  कशनदास 

६३.  मा.आसवानी स वता धनराज 

६४.  मा.आसवाणी हरानंद उफ ड बू कमतराम 

६५.  मा.वाघेरे भाकर नामदेव 

६६.  मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
६७.  मा.काळे वमल रमेश 

६८.  मा.तापक र अिनता म छं  

६९.  मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

७०.  मा. वमलताई सुरेश जगताप 

७१.  मा.बारणे िनलेश हरामण 

७२. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

७३. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

७४. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

७५. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

७६.  मा.कलाटे वाती मयुर 

७७. मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

७८. मा.च धे आरती सुरेश 

७९.  मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 

८०.  मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

८१.  मा.जवळकर वैशाली राहलु  

८२.  मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 

८३.  मा.जगताप राज  गणपत 

८४.  मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 

८५. मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

८६.  मा. शांत िशतोळे 

८७. मा.सं या सुरदास गायकवाड 

८८.  मा.काटे राज  िभकनशेठ 

८९.  मा.शडगे आशा सुखदेव 

९०.  मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

९१.  मा.संजय केशवराव काटे 
 

 यािशवाय मा.राजीव जाधव - आयु ,  मा.टेकाळे, मा.गावडे, मा.माने, मा.कुलकण , 
मा.दरगुडेु , मा.माछरे - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप- नगरसिचव, मा.सुरगुडे - वकास 
अिभयंता, मा.च हाण, मा.पाट ल - सहशहर अिभयंता, मा.भोसले-मु यलेखापाल, मा.डॉ.रॉय-
आरो य वै कय अिधकार , मा.भदाणे-उपसंचालक (नगररचना), मा.तांबे, मा.दांगट - 
काय.अिभयंता, मा.कांबळे- .िश णािधकार (मा यिमक), मा.पोमण-संगणक अिधकार , 
मा.पवार- कायदा स लागार हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
                              



8 
 
मा.महापौर - उप थत मा.नगरसेवक व नगरसे वका, आयु , अिधकार  वग, प कार, नाग रक 
या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 

------------- 
मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, उप थत सभागृहाला वनंती करत,े  
मा.आनंद मोडक - ये  योगशील संगीतकार, मा.माधव मं ी - ये  केटपटटू यांना 

दांजली अपण क न सभा तहकूब करावी अशी वनंती करते. 
 

मा. सुरेखा साळंुके - मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे. 
 

मा.महापौर - सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण करावीू . 
 

 (सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण केलीू .) 
--------------- 

मा.द ा साने - मा.महापौर साहेब आचारसं हतेबाबत सांगावे?  
 

मा.नगरसिचव - ज हािधकार  कायालय पुणे महसूल शाखा, आचारसं हता वभाग यांच े दनांक 
२/६/२०१४ या प ानुसार मागदशन ा  झाले आहे याम ये असे नमुद केले आहे क , 
रा यातील िश क व पदवीधर  वधानप रषद िनवडणूक काय मास अनुस न लागू झाले या 
आचारसं हता कालावधीत वकास कामे करावी कवा कसे? याबाबत मागदशन केले आहे.  
मा.भारत सरकार आयोग यांचेकड ल प  मांक ३२२/MT LC/ २०१४ (G&T) CC & BE  दनांक 
२०/५/२०१४ मधील प र  .  2(1) (c) व V) म ये नमूद केले माणे िश क व पदवीधर 
मतदार यांचेवर य  वा अ य  भाव पडेल, अशी धोरण े ठर वता येणार नाह  असे 
प पणे नमूद केले आहे. सबब सदर मागदशक सुचनांचे अनुषंगाने िश क व पदवीधर 

मतदारांवर य  व अ य  भाव पडेल अशी कामे सोडून इतर वकास कामे करता येतील. 
असे इकड ल मत आहे. सबब यामधील मागदशक सुचनांचे व िनदशांचे अनुषंगाने कायवाह  
करावी तसेच आदश आचारसं हतेचा भंग होणार नाह  याची द ता यावी.  
  

मा.चं कांता सोनकांबळे - मा.महापौर, मा.आयु  मा.सभागृह क य ाम वकास मं ी 
आदरणीय गोपीनाथ मंुडे यांचे अपघाती िनधन झाले. या सभागृहाम ये यांना दांजली 
वा हलेली आहे. या ठकाणी दांजलीपर यांचे मनोगत य  कर त आहे. संपूण महारा ाम ये 
खंबीर नेतृ व असणारे गोपीनाथ मंुडे आक मक िनधन झालेमुळे दखाची एक झळ ु
महारा ाम ये िनमाण झाली आहे या महारा ाम ये ामीण भाग असेल , शहर  भाग असेल या 
महारा ातील तमाम मागासवग य समाज असेल, शेतकर  असेल या सगळयांचे  सात याने 
मं ीमंडळाम ये संसदेत मांडणारे आदरणीय गोपीनाथ मंुडे यांचे जा याने फार मोठे नुकसान 
झालेले आहे. या दवशी ह  घटना ऐकली या दवशी ते पा हले या दवशी येका या 
मनात एक  िनमाण झाला क , आता कुठे तर  चांगले दवस या संपूण महारा ाला िनमाण 
झाले होते. परंतु मंुडे साहेबांचे अपघाती िनधन झाले आ ण या िनधनामुळे  
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हे सगळे  अनु र त रा हले यामुळे आजचे संगी संपूण महारा ातील हे झुंजार नेतृ व, 
संघष करणारे नेतृ व आदरणीय गोपीनाथ मंुडे यांना पंपर  िचंचवड शहरा या वतीने व 
रप लकन पाट  ऑफ इं डया यांचे वतीने दांजली आ ण आदरांजली वाहते. 
      

मा.धनंजय आ हाट -  मा.महापौर, मा.आयु  संपूण महारा ाला हादरा देणार , सवसामा यांचा 
नेता, ग रबांचा नेता अचानकपणे गे याने महारा ाचे राजकारणात नाह  तर देशाचे 
राजकारणाला कलाटणी िमळाली आहे. द लीम ये या मराठ  माणसाचे वजन होते. वलासराव 
देशमुख यांचे पामधून महारा ा या अ त वाला ध का बसला ती पोकळ  भ न काढता 
काढता आ ण महारा ाचे ाम वकास मं ी हणून  या ठकाणी िनयु  ती झाली व आशेचा 
करण संपूण महारा ाला या ठकाणी दसला. यांचा महारा ात दबदबा होता. महारा ाचा 
आवाज कुठेतर  द लीम ये िनमाण झाला. महारा ा या अ मतेला या ठकाणी ध का 
बसला. मंुडे साहेबांचे जीवन च र  जर पा हले तर गर ब कुटंूबातून ज माला आले. या 
काळातील सं थािनक कुटंूबानी राजक य स ा हाती ठेवली अशा सं थािनकांची था पतांची 
स ा असताना गोपीनाथ मंुडे यांनी संघष कर त कर त गोरगर बांचे दख जाणून महारा ाचे ु
राजकारण कर त द ली या राजकारणाम ये आपले अ त व दाखवून दले. खरतर ते भारताचे 
अ त व होते. हणून यांचे फार मोठे दख गोरगर बांनाु , सामा य जनतेला झालेले आहे. 
वत: या कत वावर मोठा झालेला माणूस उ ा या महारा ातील गोरगर बांसाठ , शेतकर , 

कामगारांसाठ  याय देणारा नेता आज महारा ात उरलेला नाह . ामीण भागात लोकांना 
आपला माणूस हणून यांचेम ये दसायचे ह  भावना लोकांम ये िनमाण हायची. परंतू आता 
या ठकाणी िनराशा झालेली आहे. पु हा एकदा चेहरा पाहावयास िमळणार नाह . आदरणीय 
गोपीनाथ मंुडे यांचे बाबतीत एक उदाहरण हणजे महारा ातील उसतोड कामगारांनी संप 
पुकारला होता. यांचा  कोणीह  हाती घेत न हते. यावेळ  यांनी ठामपणे भूिमका घेतली. 
तो क कर  कामगार आहे. यांचे पोट यावर अवलंबून होते. यां  या माग यांसाठ  उसतोड 
कामगारांनी संप पुकारला होता. अशा प र थतीत आगळा वेगळा संघष करणारे असे नेते 
गोपीनाथ मंुडे होते. खरतर यांचे िनधनाने भाजपच न हे तर सव प ाला, नाग रकांना दख ु
झालेले आहे. येकाने आप या भावना य  केले या आहेत. कदािचत राजक य पटलावर  
यांची पोकळ , जागा भ न िनघेल, परंतू पु हा गोपीनाथ मंुडे या ठकाणी तयार होणार नाह . 

हे गर ब, सवसामा य लोकां या व सवा या मनात कायम राह ल. या ठकाणी मा या वतीने, 
िशवसेने या वतीने भावपुण दांजली य  करतो.  
 

मा.महेशदादा लांडगे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु , स मा.सभागृह काह  दवसापुव  
महारा ाला हळहळ करणार  संपूण महारा  द:ुखा या छायेत आले आहे. माझे अगोदर यांचे 
भाषणात सांिगतल.े यांचे अपघाती िनधनाने यांचे मतदारसंघात तसेच संपूण महारा ात फार 
द:ुख झाले आहे. संपूण दवसभर यांचे बाबतीत ट . ह .वर पाहायला िमळत होते. संपूण 
महारा ात तडफदार य  हणून मंुडे साहेब आ हाला पाहायला िमळत होते. त ण 
कायक याना राजक य जीवनाम ये भाव पाडणारे य म व आ हाला पाहायला िमळाले. 
आयबीएन लोकमतला २००९ साली िनखील वाबळे सर यांनी यांची मुलाखत घेतली. एक 
संघषाचा अंत अशी ती हेडलाईन होती. गोपीनाथ मंुडे यांनी यांचे शालेय जीवनाबाबत 
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आतापयत सांिगतले क , यांनी अितशय संघष केला होता. या संदभात िनखील वाबळे सर 
यांनी मंुडे साहेबांची मुलाखत घेतली होती. आजपयत पंड त जवाहरलाल नेह , लालबहादर ू
शा ी यांना िश णाबाबत करावा लागलेला संघष या बाबतीत वाच यात आले आहे. 
याचबरोबर मंुडे साहेबांनी केलेला िश णासाठ  संघष, मंुडे साहेब आठ क.मी.िश णासाठ  

चालत असत. यांचे हाय कुल, मा यिमक, व ालयाच,े कॉलेजचे जीवनातील िश णाब ल 
यांनी मुलाखतीत सांिगतले. काह  माणासां या निशबाला आयु याम ये काह ह  आपोआप 

िमळत नाह . यांनी लहानपणापासून संघष क न आजपयत राजक य वाटचाल केली. संघष हा 
नेहमी अशा य ं या जीवनात येत असतो क , यांचे जीवन हे सव समाजासाठ  असते. अशा 
कारे संघष करणारे हे महारा ातील तळागाळातील जनतेपयत जात असतात. हे गोपीनाथ मंुडे 

यांचे मुलाखतीत आल ेआहे. बहजन समाजासाठ  लढणारे नेतेु  यांची द लीम ये याती होती. 
तडफदार नेते या महारा ाने गमावले आहे. संपूण महारा ात पोकळ  िनमाण झालेली आहे. 
आदरणीय वलासराव देशमुख, गोपीनाथ मंुडे साहेब असे हे बहजन समाजाचे ीने िनणय ु
घेणारे चांगले नेते आज महारा ाने गमावले आहे.  यांचे जा याने भाजपलाच नाह  तर संपूण 
महारा ा या जनतेवर शोककळा पसरली आहे. मी माझे वैय क लांडगे कुटंूबा या वतीने, 
रा वाद  काँ ेस या वतीने भावपूण दांजली.   
  

मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु , स मा.सभागृह  ३ जून रोजी हे नेते   जवंत 
होते, आ ण आता गेले अशी घटना घडणे ह  देशातील प हली घटना आहे. या दवशी 
गोपीनाथ मंुडे यांचे िनधन झाले खरतर काल परवा शपथ वधी घेतलेले ाम वकास मं ी 
यांनी येक खेडयापाडयात र ते करणे, पाणीपुरवठा करणार, े नेज सार या एक ना अनेक 
व पाची कामे या महारा ासाठ , देशासाठ , समाजासाठ   कर त असताना काळाने झडप 

घातली. कळत नाह , महारा ाला शाप आहे क  काय, जो नेता चांग या मागाने जातो यांचे 
बाबतीत असे हे अनपे त होत असते. मोद महाजन सारखे, बाळासाहेब ठाकरे आ ण आता 
गोपीनाथ मंुडे.  महारा  आता कुठे द लीम ये उभा राहायला पाहत होता, ह  कर त होते 
आ ण याच वेळेस सवात चांगले मोठे नेते असणारे गोपीनाथ मुंडे यांचा ददवी मृ यू झालाु . 
खरतर संघषातून कायकता होतो व पुढे नेता होतो. संपूण महारा ात यांचे अ त व होत.े 
आपण कधी खचून जायचे नाह , तर आपण ताठ मानाने उभे राहायचे असा हा नेता. धुरंदर 
नेता बहजनाचा नेताु . या दवशी मी यांचे अं य वधीला गेले होते. याभागातील मु लम 
बांधव येकांना येक गाड म ये काह ह  भेदभाव न करता पा या या पश या देत होते. 
या ठकाणी वेगवेगळया समाजा या लोकांनी अ पोपहाराची यव था केली होती. काह  लोकांना 
यांच े जाणे हे अ जबात चलेले नाह . सवाना संताप होत होता. परंतू आफत आली आहे 

सवावर. माझे वतीने माझे कुटंु बयांचे वतीने भावपूण दांजली वाहते. 
 

मा.राहल जाधवू  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु , स मा. नगरसिचव, स मा.सभागृह बीड 
ज हयाचे नेतृ व करणारे आ ण संपूण महारा ाला यांचे जा याने हळहळ य  करावी लागते. 
असे देशाचे ाम वकास मं ी गोपीनाथ मंुडे साहेब यांचे दखद िनधन झालेु . यांचे िनधनामुळे 
संपूण महारा ाला दखाची झळ पसरलेली आहेु . बीड ज हयात माझे जाणे होत असते. माझे 
मतदार िम  या ठकाणी आहेत यांची भेट घे यासाठ  मी जात असतो. ते ह  मी येक 
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घराम ये पा हले तेथील गोरगर ब देवाचे फोटो जसे िभंतीवर लावतात तसे मंुडे साहेबांचे फोटो 
घरा या िभंतीवर लावतात. मी या या वेळेस तेथे गेलो यावेळेस येका या त डात 
गोपानाथ मंुडे यांचे नाव होते. असा हा नेता गोरगर बासाठ  धावून येणार. माझी चारपाच वेळा 
यांचेबरोबर भेट झाली. गोरगर ब जनतेला चांगला याय द यामुळे आपले दख य  कर त ु

होते. येकजण रडत होते. आपले दख य  कर त होतेु . संपूण महारा ाला दख झालेु . 
महारा ाला दखाची झळ पसरली आहेु . महारा ाम ये खूप मोठे नुकसान झाले आहे. यांचे 
जा याने महारा ातील सव जनतेला जे दखु झाले ते दखु सहन कर याची श  िमळो. अशी 
ई रचरणी ाथना करतो. मा या पंपर  िचंचवड शहरा या वतीन,े महारा  नविनमाण सेने या 
वतीने तसेच िचखली ाम थां या वतीने भावपुण दांजली वाहतो.  
   

मा.अनंत को-हाळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु , स मा.सभागृह, नगरसिचव,  तीन जून 
वग य गोपीनाथ मंुडे यांचे अपघाती िनधन झाले आ ण महारा ाला काळा दवस अनुभवायला 

िमळाला. राजकारणात काह  कायकत असतात. तसेच काह  आदश कायकत असतात. आ ण 
या आदश य म व असते आ ण या आदश य म वाम ये गोपीनाथ मंुडे होते. यांचे 
कायाचा अनुभव घेऊन नवीन कायकत होत असत. मा.गोपीनाथ मंुडे यांना ाम वकास मं ी 
हणून सवसामा य जनते या मनाम ये जे थान िनमाण केले होते, ते खूप कमी ने याने 

लाभते. जे हा यांचे अं य वधी सं कार ट . ह .वर पाहत होतो यावेळेस खूप कायकत 
तळमळ ने रडत होते. यां या भावना अनावर झा या हो या. िन तपणे यांचे िनधनामुळे 
महारा ातील सव जनतेला दख झाले आहेु . हे दख सावर याची श  यांना देवोु . अशी मी 
ाथना करतो. मी मा या वतीने व महारा  नविनमाण सेने या वतीने भावपूण दांजली 

वाहतो.   
 

मा.सुलभाताई उबाळे - क य ाम वकासमं ी आदरणीय कै.गोपीनाथ मंुडे यांचे मृ युची बातमी 
ऐकली सव ठकाणी झळकली यावेळ  येक कायक यांचा, जनसामा यांचा दयाचा ठोका 
चुकला. काह  य  अशा असतात यांना पदामुळे शोभा येते, पण काह  य  अशा असतात 
क  यांचेमुळे पदाला शोभा येते.  यांचेपैक  गोपीनाथ मंुडे होते. आज सगळयांनी सांिगतले 
बहजनांु चा नेता, मराठवाडयाचे खंबीर नेतृ व, महारा ाचे िश पकार, यांचे जा याने भारतीय 
जनता पाट  व िशवसेनेचे नुकसान झाले.  राजकारणात काह  गो ीमुळे अंतगत ता वीक 
मतभेद होते, पण यावेळेस गोपीनाथ मंुडे ढालीसारखे रा हले. सम वय साध याचा यांनी 
कसोशीने य  केला.  मोद महाजन हे यांचे मे हणे ते गेले योगायोगाने यांची तीन जून 
तार ख होती. यावेळ  गोपीनाथ मंुडे िनराश झाले होते. परंतू असे सांिगतले होते, यांनी 
व ाथ  संघटनेपासून राजकारणात वेश केला. पुढे ते यांचे मे हणे झाले. फ  मोद महाजन 
यांचे मागदशन िमळून झाले. यानंतर यांचे नाव फुलत गेले. आज गोपीनाथ मंुडे सारखे 
कायकत होते. मंुडे साहेब वता या मतदारसंघात दोन दवस सु दा व थ थांबत न हते. 
संपूण महारा ात ते सभा घेत होते. यांनी जीवाची पवा कधी केली नाह . माझे सगळे िम  
िनवडून आले पा हजे. माझे सव सवंगड  िनवडून आले पा हजे. मी यांचेब लचा एक संग 
सांगत.े मा.आढळराव पाट ल पु यात येणार होते. भोसर म ये एक सभा रा ी या १०.०० वाजता 
होती. १०.०० वाज यानंतर आचारसं हते या िनयमा माणे परवानगी न हती. परंतू भोसर म ये 
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उप थत जनसमुदाय होता. या जनसमुदाया बरोबर मोबाईलव न, पीकरव न यांनी 
जनसंपक केला. यांनी सांिगतले, मी वेळेवर येऊ शकत नाह , परंतू माझी वाट बघा मी या 
ठकाणी १५ ते २० िमिनटासाठ  येईल. आपण जावू नये. असे सांगून यांनी आवाहान केले. 
यांनी भाषणास सु वात केली आ ण टाळयांचा कडकडाट केला. एक कडे काह  कायक यांना 

पैसे देऊन सभेला माणसे बोलवायला लागायची. दसर कडे गोपीनाथ मंुडे अधातास उिशरा येऊन ु
देखील माणसे हललेली नाह . एक िनतांत ेम होते. हे आ ह  वत: अनुभवले. य  
बिघतले आहे. असा एक नेता आप यामधून िनघून गेला आहे. काह  लोकांचा ज म हा 
पायाभरणीसाठ  असतो. अशी पायाभरणी यांनी मजबूत केली आहे. आता कोणी जर  आले 
तर  या ठकाणी फरक पडणार नाह . यांची मुलगी पंकजा, खरतर अतोनात द:ुख ितला 
झालेले आहे. यांचे घराम ये गोपीनाथ मंुडे यांची मुलगी पंकजा मुला माणे बाबां या पाठ मागे 
उभी राह ली. पुव  बाबांबरोबर ती वत: गेली होती. बाबांबरोबर प ाच ेवतीने काम केले आहे. 
आज मी महापौरांना वनंती केली. आ ण यांनी परवानगी दली. कै.गोपीनाथ मंुडे यांचे 
मनोगत सभागृहात करायचे आहे, मी माझे वतीने िशवसेने या वतीने भावपुण दांजली य  
करते.     
 

मा.शारदा बाबर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु , स मा.सभागृह,  ाम वकास मं ी गोपीनाथ 
मंुडे यांचे द:ुखद िनधन झालेले आहे. िनयतीचा खेळ कसा असतो. काय योगायोग आहे. 
माग या सभेत आपण महायुतीचा आनंदो सव साजरा केला आ ण आता ददुवाने दांजलीची 
वेळ आली आहे. आ ण ह  वेळ येईल असे व नात सु दा वाटले न हते. संपूण महारा ात 
द:ुख झाले आहे. गोपीनाथ मंुडे यांचे बाबतीत बोलायचे झाले तर आताच यांचेकडून खूप 
मोठया अपे ा हो या आ ण यांनी ाम वकास मं ी हणून एक दवस सु दा काम केलेले 
नाह . ह  खूप मोठ  द:ुखाची गो  आहे. महारा ातील शेतकर  बांधवांना यांचेवर ज हा खूप 
मोठे संकट येते, द काळ पडतो याु  द काळाचे दु :ुख झाले नसेल एवढे यांचेसाठ  द:ुख झाले 
आहे. द:ुखाचा ड गर कोसळलेला आहे. आता भाजपला स ा, महायुतीचे सरकार आले आ ण 
यामळेु िनयतीचा खेळ असेल हे सांगता येत नाह . यांचे आ यास शांती लाभो एवढ  ाथना 

करते.   
 

मा.भाऊसाहेब भोईर -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु , स मा.सभागृह आज दवंगत राजक य 
नेत ेगोपीनाथ मुंडे यांनी शपथ वधी हण क न आताच पदभार वकारला आ ण ह  घटना 
घडली आ ण गोपीनाथ मंुडे यांची दांजलीसाठ  आज आपण येथे आहोत. अनेक कायक यांची 
ने यांची जडणघडण होत असते. तसेच कायकत व नगरसेवक होत असतात. मग ते यांचे 
नावा पाने येणारे कायकत असेल. राजकारणात खंबीर नेतृ व करणारे, वाटचाल करणारे यांना 
पंधरा ते वीस वष लागतात. परंतू रा या या राजकारणात दखल घे याक रता अ वरत काम 
कर यास चाळ स वषाचा कालखंड लागतो. चाळ स वषाचा बदल पा हलेला आहे. मी वत: तीन 
वष   य   सात याने  यां या  काळात  वतमानप ा या  मा यमातून,  िम डया या 
मा यमातून तीस वष सात याने मी पाहात आहे. ह  महारा ाची भूमी अनेक युगपु षांची आहे. 
काह  ना काह  स म वचार आप यासाठ  वाटचाल कर यासाठ  आप यासमोर ठेवले आहे. 
आ ण ते आदणीय गोपीनाथ मंुडे यांनी ठेवले आहे. कारण मी पा हले वारसाह काने मोठ  
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झालेली माणसे यांचे भ व य शा त नसते.  विश  काह  वचार घेवून कतीह  स ा आली, 
कतीह  अ याय झाला आ ण कतीह  संग आले तर  आपले त वाशी तडजोड न करता 
यशा या उ ुंग भरार  मार याचे, अ या म जोपास याचे काम करतात. यशा या वकासासाठ  
उ ुंग भरार  मार याकर ता गुणा मक दजा लागतो तो गुणा मक दजा जोपासून राजकारणात 
वेदना न होता सवंगड ची सं या वाढ वत वाढ वत कायक या या बाबतीत गोपीनाथ मंुडे यांचे 
नाव घेत यािशवाय इितहास पुण होणार नाह .  एवढे उ ुंग य म व आदणीय गोपीनाथ मंुडे 
यांचे होते. अनेक ने यांचा मला सहवास िमळाला. गोपीनाथ मंुडे यांचा २००१ पासून 
राजकारणा या ीकोनातून काह  काय मातून संबंध आला. वलासराव देशमुख माझे िम  
होते. कधी कधी तसेच दवाळ या सणाला सतत नऊ वष यांचेबरोबर होतो. याची काम 
कर याची प दत पा हली, यां या कामाचा जो आवाका होता तो पा हला. यांची जीवनशैली 
पा हली, ह  माणसे झोपत कधी होती, आ ण उठत कधी होती, आ ण काम कधी कर त होती. 
वशेषत: भारतीय जनता प  हा विश  प ाचा चेहरा होता. विश  लोकांचा हा प  आहे.  
भारतीय जनता प ाम ये बहजनासाठ  काय ू करत होते. गोपीनाथ मंुडे यांनी झोपडप ट तील 
लोकापासून तर कार, एसी म ये असणा-या लोकापयत हा माझा प  अशी भावना िनमाण 
केली. असे यांनी काम केले आहे. असा व ास यांनी िनमाण केला. या कायक याचे 
कौतूक करावेसे वाटते क , ३०,४० वष राजकारणात राहन यांनी कधी प  बदू लला नाह . 
कारण गोपीनाथ मुंडे हे यांचेबरोबर तेथे होते. आजची प र थती वेगळ  आहे. आ ण याच 
पा भूमीवर य  काम  होत आहे. कारण आपण पाहतो िनवडणूक म ये चार करायचा 
दसु-याचा आ ण िनवडून आणायचे ितस-याला. असे सं कार फोफावत होते. आ ण अशा 
सं काराला  छेद देणारे य म व आदणीय गोपीनाथ मंुडे होते. आ ण अशा या मोठया 
लोकांची नावे घे यासाठ  आपली उंची असावी लागते. आ ण आप याला मा हती क न यायचे 
असते खरतर गोपीनाथ मंुडे चाळ स वषापे ा जा त राजकारणात स म होते. वचाराने मोठ  
झाले या माणसांचा मी इितहास जमा कर त असतो. व या इितहासाचे अ ग य पान हणजे 
गोपीनाथ मंुढे हे आदश होते. यांचेम ये व ास होता. आ म व ास होता. आ ण असे हे 
आदश य म व फ  गोपीनाथ मुंडे होते. आता असा आदश कुणाचा ठेवावा ह  शोकांितका 
आहे. कारण इितहासाची पाने उलगडली तर आदणीय यशवंतराव च हाण असतील, वसंतदादा 
पाट ल असतील असे गोपीनाथ मंुडे होते. आ ण यांचा मला सहवास लाभला. आ ह  िनणय 

येम ये होतो. मी जवळून पा हले २४ तास ह  लोक काम करायच,े इतका ास काढायचे 
क , गाड तच खायच,े गाड तच झोपायच.े आ ह  यावेळेस च कत झालो. कारण आ ह  
समजत होतो क , आ ह  खूप काम करतो. – आिथक पद िमळ यापे ा वैचार क पद 
अनंतकाळ टकणारे असते. आिथक व आिथकतेचे काह ह  होत नाह . गोपीनाथ मंुडे यांच े
बाबतीत आयु  साहेब मला एक सुचना करावीशी वाटते. इं लंड, लंडनम ये लोकांनी दारे 
उघडली त हा ितकडे दालनाम ये मोठया य ंचे फोटो असतात. त हा आपलेकडे असे दालन 
करावे क , याम ये असे फोटो असावे व यांचा इितहास असावा अशा कारे दालन कराव.े 
महारा ा या भूमीम ये महारा ाला दशा देणार  यानबा, तुकाराम ह  य  आहेत. आज 
यांचे वचारच दशा दे याचे, काम करतात. नवीन पढ ला दशा दे याचे काम करतात. आ ण 

काह  वभागात अनेक  आहेत. चांगला वचार कर याचे काम यांनी केले. या पातळ वर 
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वचार करणारे युगपु ष होऊन गेले. आपण आप या शहराम ये जे क प राब वतो ते 
जनावरांसारखे आपण ठेवले आहे. आदरणीय गोपीनाथ मंुडे यांचे वैचार क पातळ  समजून 
घे यास सु वात केली होती. आ ण या ीकोनातून आ ह  सभा घे याचे आ हाला एक 
आकषण होते. नाटयगृहात एक सारखे काय म घडवून आणत होतो. यावेळ  यांची तीन प  
आमचेकडे आहेत. मी वत: सांगत आहे. ते होते हणून नेते आहेत. तो अनंतकाळ टकणारा 
वचार, चांग या गो ी यांचेमुळे घड या. आज यां या या सगळया गो ीची पूजा क न आज 
हा आकषक नेता आहे. आज या लोकांनी यांचा व ास घेऊन स मान दला. आज पंधरा 
खासदार प ात घेऊन ८९ खासदार देशासाठ  यांनी ह  दरू ी ठेवली. आप या देशात 
आदरणीय यशवंतराव च हाण, वसंतदादा पाट ल होऊन गेले. स ेचे काम यांना कमी िमळाले. 
परमे राने यांचेवर घाला घातला. या ठकाणी पंपर  िचंचवड शहरा या वतीने तसेच माझे 
वतीने माझे कुटंूबा या वतीने भावपूण दांजली वाहतो.    
 

मा.मंगलाताई कदम -  कै.गोपीनाथ मंुडे यांना माझा दंडवत आहे. असे हटले जाते जो आवडे 
सवाना तोची आवडे देवाला. तीन जून काळा दवस हणून सगळयांनी हटले. यांचे मृ यूची 
बातमी समजली, गोपीनाथ मंुडे आप याम ये नाह त. येक लोकांचा या बातमीवर व ासच 
बसत न हता. यांनी घेतलेला शपथ वधी, नाग रकांची आजपयत केलेली कामे, इतका मोठा 
आयु यात केलेला संघष होता. आज खरतर चांगले कामे कर यासाठ  संधी िमळाली होती. अशी 
काह  गंभीर घटना घडेल व येणार  ती वेळ होती ती कोणाला वाटत न हते. यावर कोणाचाच 
व ास बसत न हता. यामुळे ह  अफवा असेल व तया अफवेची द ती होईलु . पण काह  
लोक असे होते यांनी आयु याम ये शेतक-यांसाठ , क क-यांसाठ  व अनेक कायक यांसाठ  
पंपर  िचंचवड शहरासाठ , महारा ातील लोकासाठ  देशासाठ  काम केले. पंपर  िचंचवड 
शहराम ये भाजपचे कायकत, नगरसेवक आहे. आजपयत या नगरसवेकांनी, कायक यांनी   
यांचे पाठ मागे वकासाची वाटचाल केली होती. संघष कर याच े यांचे मनात वचार कधी 

आला नाह . हणून या पंपर  िचंचवड शहराम ये चांग या प दतीने वकासा या ीने काम 
केलेले आहे. वरोधात कधीह  काम केले नाह .  या या काय मा या मा यमातून भेट याची 
वेळ आली यावेळ  मा.उमा खापरे असतील, कांता म ढे असतील यांची काम कर याची प दत 

य ात पा हली. राजकारणात कामकाजा या मा यमातून पंपर  िचंचवड शहराम ये असे 
कतीतर  अनेक कायकत असतात, या सगळयांना बरोबर घेऊन जा याची िशकवण आदरणीय 
गोपीनाथ मंुडे यांनी सगळया कायक यांना दली. काह  लोक या चौकट त बसू शकत नाह . 
राजकारणात बरेच नेते होऊन गेल.े यातील काह  या चौकट त बसू शकतात. कारण येणारा 
काळच पुढे काह  बोलत असतो असे हणतात. सव कायक यांना, नगरसेवकांना यांचे 
पावलावर पाऊल ठेवून काम करता येणार नाह . यांचेसारखे काम याच प दतीने सगळेच क  
शकणार नाह . परंतू यांचेसारखे यांचे पद तीने काम केले तरच खर  दांजली वा हली असे 
होईल. मी मा यावतीने मा या कुटंू बयांचे वतीने भावपूण दांजली वाहते.  
   

मा.महापौर - आज आपण सव गोपीनाथ मंुडे यांना दांजली वाह यासाठ  उप थत आहोत. 
तीन जून अजूनह  अंगावर शहारे येतात. खरच ते आप यामधून गेले. अचानकनणे यांचे 
द:ुखद िनधन झाले यावर व ास बसत नाह . २६ तारखेला यांनी शपथ घेतली आ ण आठ 
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दवसात बातमी ऐकली. देशातील सवाना द:ुख झाले आहे. असे होते गोपीनाथ मंुडे. 
सवसामा यांच े नेते, शेतक-यांचे नेते चांग या रतीने सव देशात काम करणारे आ ण 
सवसामा य जनतेसाठ  होते. शहराम ये सव नाग रकांना कायम मदत कर याचे काम केले 
आहे. गोपीनाथ मंुडे गे याने सवाना द:ुख झाले. यांचे कुटंू बयांना द:ुख सहन कर याची ताकद 
िमळावी. माझे वतीने, माझे कुटंूबा या वतीने सव कायक या या वतीने भावपूण दांजली 
वाहते.  
 

मा.महापौर - उप थत स मा.सद यां या संमती माणे शिनवार दनांक ५/७/२०१४ रोजी 
दपार  ु २.३० पयत सभा तहकूब कर यात येत आहे. 
                               -------- 

 
 

  

  (मो हनीताई वलास लांडे) 
    महापौर  

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
     पंपर  – ४११०१८ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – २९ 

सभावृ ांत 

( दनांक १९/४/२०१४ व ९/६/२०१४ ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – ५/०७/२०१४                वेळ – दपार  ु २.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची (माहे ए ल २०१४ ची) द.९/६/२०१४ ची तहकूब 
मा.महापािलका सभा शनीवार द.०५.०७.२०१४ रोजी दपाु र  २.३० 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.मो हनीताई वलास लांडे   - महापौर 

२.  मा.राजू िमसाळ     - 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.थोरात विनता एकनाथ 

१०. मा.सायकर अजय शंकरराव 

११. मा.जाधव साधना रामदास 

१२. मा.जाधव राहल गुलाबु  

१३. मा.आ हाट मंदा उ म 

१४. मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 

१५. मा.काळजे िनतीन ताप 

१६. मा. वनया द प (आबा) तापक र 

१७. मा.जगद श शे ट  

१८. मा.बाबर शारदा काश 

१९. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

२०. मा.उ हास शे ट  

२१. मा.ठ बरे सुभ ा ई र 
२२. मा.पवार संगीता शाम 

२३. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२४. मा.तानाजी व ठल खाडे 

२५. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 
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२६.  मा.(िचखले) मराठे अ नी अ जत 

२७.  मा.भारती फरांदे 

२८.  मा.आर.एस.कुमार 

२९.  मा.भालेराव ितभा ाने र 

३०.  मा.पांढरकर िनलेश शंकरराव 

३१.  मा.नंदा वकास ताकवणे 

३२.  मा.नेटके सुमन राज  

३३.  मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३४.  मा.भ डवे संिगता राज  

३५.  मा.सुयवंशी आशा ाने र 

३६.  मा.ल ढे गणेश नारायण 

३७.  मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 
३८.   मा.अपणा िनलेश डोके 

३९.   मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४०.  मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे  

४१.  मा. साद शे ट   

४२. मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 

४३. मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 

४४. मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 

४५. मा.शेख अ लम शैकत 

४६. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

४७. मा.वाबळे संजय म हारराव 

४८. मा.म डगेर  वषा वलास 

४९. मा.सौ.गवळ  सुिनता (ताई) पांडूरंग 

५०. मा.सुपे आशा र वं  

५१. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५२. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५३. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 

५४. मा.महेशदादा कसन लांडगे 

५५. मा. दा बाजीराव लांडे 

५६. मा.†ò›ü. िनतीन ाने र लांडगे 

५७. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

५८. मा. व नाथ वठोबा लांडे 

५९. मा.ननवरे जत  बाबा 
६०. मा.सावळे िसमा र वं  

६१. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

६२. मा.भोसले राहल हनुमंतरावू  
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६३. मा.पालांडे सुजाता सुिनल 

६४. मा.बहल योगेश मंगलसेन 

६५. मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 

६६. मा.कदम सदगु  महादेव 

६७. मा.िगता सुशील मंचरकर 

६८. मा.कैलास महादेव कदम 

६९. मा.छाया जग नाथ साबळे 

७०. मा.चाबुक वार गौतम सुखदेव 

७१. मा.आसवानी स वता धनराज 

७२. मा.वाघेरे सुिनता राजेश 

७३. मा.वाघेरे भाकर नामदेव 

७४. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

७५. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

७६. मा.काळे वमल रमेश 

७७. मा.पाडाळे िनता वलास 

७८. मा. वनोद जयवंत नढे 

७९. मा.तापक र अिनता म छं    

८०. मा.कैलास गबाजी थोपटे 

८१. मा. वमलताई सुरेश जगताप 

८२. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 
८३. मा.बारणे िनलेश हरामण 

८४. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८५. मा.बारणे माया संतोष 

८६. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

८७. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

८८. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

८९. मा.कलाटे वाती मयुर  

९०. मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

९१. मा.च धे आरती सुरेश 

९२. मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 

९३. मा.िशतल व ठल ऊफ नाना काटे 

९४. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

९५. मा.जवळकर वैशाली राहलु  

९६. मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 

९७. मा.जगताप राज  गणपत  

९८. मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 

९९. मा.जगताप नवनाथ द  ु
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१००. मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

१०१. मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 

१०२. मा.जम सोनाली पोपट 

१०३. मा. शांत िशतोळे 

१०४. मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

१०५. मा.गायकवाड सं या सुरदास 

१०६. मा.काटे राज  िभकनशेठ 

१०७. मा.शडगे आशा सुखदेव 

१०८. मा.मोटे करण बाळासाहेब 

१०९. मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

११०. मा.संजय केशवराव काटे 

१११. मा.धुमाळ बाबासाहेब िनवृ ी 
११२. मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

११३. मा.पाट ल सु जत वसंत 

११४. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

११५. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
 

         यािशवाय मा.राजीव जाधव-आयु , मा.तानाजी िशंदे-अित.आयु , मा.झुरे-सह 
आयु , मा.टेकाळे, मा.गावडे, मा.माने, मा.कुलकण , मा.गायकवाड, मा.फंुदे, मा.खांडकेकर, 
मा.दरगूडेु , मा.माछरे-सहा.आयु , मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.तळदेकर- 
मु यलेखाप र क, मा.कांबळे- .शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे - वकास अिभयंता, मा.च हाण, 
मा.पाट ल, मा.तुपे-सहशहर अिभयंता, मा.भोसले-मु यलेखापाल, मा.डॉ.मनोज देशमुख-वै क य 
अिध क, मा.भदाणे-उपसंचालक(नगररचना), मा.दधेकरु , मा.िनकम, मा.सवणे, मा.च हाण, 
मा.थोरात, मा.साळवी, मा.पठाण, मा.लडकत, मा.कांबळे, मा.कुलकण , मा. परजादे, मा.दांगट, 
मा.बरशे ट , मा.घोडे-काय.अिभयंता,  

मा. वण अ ीकर-पीएमपीएमएल, मा.उबाळे- शासन अिधकार  (िश णमंडळ), मा.कांबळे-
.िश णािधकार (मा यिमक), मा.पोमण-संगणक अिधकार , मा.पवार- .कायदा स लागार, 

मा.गावडे-अ नशामक अिधकार , मा.बोदडे- शासन अिधकार  (जनतासंपक) हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते. 

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

मा.महापािलका सभा .२४ द.२०.१२.२०१३, १०.०१.२०१४, १६.०१.२०१४ व १८.०१.२०१४ 
चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

     ------ 
 
 



20 
 
मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
ठराव मांक - ४९२                                  वषय मांक- १ 
दनांक – ५/७/२०१४        वभाग- मा.आयु     
  

संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . वमुका/जा/६०६/२०१४  
         द.२०/०३/२०१४. 

             २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .६६३१ दनांक २५/०३/२०१४    
 

    महसुली खच अंतगत वै कय वभागाकड ल “अ थायी आ थापना” या 
लेखािशषाव न र. .८० लाखामधून व ुत वभागाचे “ थायी आ थापना” या लेखािशषावर 
र. .५ लाख, “ ट लाईट बील” या लेखािशषावर र. . ७४ लाख “जनरेटर इंधन” या 
लेखािशषावर र. .५० हजार आ ण “वाहन इंधन” या लेखािशषावर र. .५० हजार या माणे 
वग करणेकामीचे तावास काय र मा यता देणेत येत आहे.  

मा.वैशाली काळभोर -  मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देते. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल-८१        ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ------- 
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
ठराव मांक - ४९३                                  वषय मांक- २ 
दनांक – ५/७/२०१४        वभाग- मा.आयु    
       संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .लेखा/३/का व/२६३/२०१४  
                द.२९/०३/२०१४. 

           २) मा. थायी सिमती सभा ठ. .६६६९ दनांक ०१/०४/२०१४    
 

       मा.अ य  व यव थापक य संचालक पुणे महानगर प रवहन महामंडळ िल.पुणे यांनी 
दनांक २१/३/१४ चे प ा वये शासन िनणय . एनयुआर- २०१३/ क.३३८/न व-३३ मं ालय 
मंुबई ४०००३२ दनांक १८/२/२०१४ चे प ात नमुद केलेनुसार महामंडळाची आिथक 
स ः थती अ यंत बकट अस याने सन २०१३-१४ या संभा य संचलन तूट  मधून 
(Operational losses) सदरची र म समायोजीत करणेस अिधन राहन पुणे महानगरू  
प रवहन महामंडळ िल.पुणे यांना र. .१३.५० (अ र  र. .तेरा कोट  प नास लाख) अदा 
करावयाचे अस याने तसेच सदरची बाब आिथक व पाची अस याने यास मा यता देणेत 
आली अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  
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मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देते. 
मा.द ा साने- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, या ठकाणी पीएमपीएमएलचे कोणी 
अिधकार  आलेले आहेत का नाह त याची अगोदर खाञी करावी. नंतर मला बोलायच ेआहे. 
 
मा.मंगलाताई कदम  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मला वाटते पीएमपीएमएलचे 
जोशी साहेबा ऐवजी भार  अ य  हणून आपले आयु  साहेब आहेत. मा.आयु  साहेब एक 
म हना अ य  असतीलतर यावर चचा कर यास काह  हरकत नाह .  
 
मा.आयु - मा.महापौर मॅडम, मा.सभागृह मा या कडे २ तारखेपासून चाज आलेला आहे तो 
३१ जुलैपयत राहणार आहे. पीएमपीएमएलचे अिधकर  पाच िमनीटात येथ ेपोहचतात यामुळे 
चचा कर यास हरकत नाह . 
 
मा.रामदास बोकड - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मला आप याला वनंती करायची 
आहे क  सगळयात प हली पीएमपीएमएल संदभात माझी एक सूचना आहे क  जे 
पीएमपीएमएलचे अिधकार  आहेत ते आप या पंपर  िचंचवड मनपा या कमचा-यांना 
दजाभावाचीु  वागणूक देतात. आई वड ल वेगळे असतात अशा प दतीने ते वागवतात. या 
ठकाणी आप या कमचा-यांना कोठेह  स मानाची वागणूक दली जात नाह . यां या त ार ची 
दखल घेतली जात नाह . यांचे मेड कल बील असतील, यां या सु टया असतील याम ये 
अ याय होतोय यां या पगाराम ये अ याय होतोय आ ण पंपर  िचंचवड माहनगरपािलका 
माञ यां या बरोबर ने पीएमपीएमएलला वाटा देतेय. आपण यापुव  यांना पैसे दलेले आहेत. 
अस ंअसताना कमचा-यांवर अ याय होतोय. कमचार  महासंघाचे आ य   बबनराव  झंजूड  
यांनी क येक वेळा पञ यहार केला, त ार  द या परंतु याम ये काह ह  सुधारणा झालेली 
नाह . आयु  साहेब, आप या काळाम ये आपले ाय हर, क ड टर, चेकर जे काह  कमचार  
आहेत यां या या माग या आहेत या सुट यातर िन तपण ेआमचा पंपर  िचंचवडचा 
कमचार  पीएमपीएमएलम ये ताठ मानेने जगेल आ ण यांची कॉलर देखील ताठ राह ल. या 
गो ी मी आप या समोर ठेवले या आहेत यावर आपण लवकरात लवकर वचार करावा आ ण 
कमचा-या या बाबतीत आपण दखल याल अशी अपे ा क न थांबतो.  
 
मा.अ ण बो-हाडे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आताच बोकड साहेबांनी सांगीतलेले 
खरं आहे आपले जे कमचार  आहेत यांच े ॉ लेम आहेत.  मुळातच हे पीएमपीएमएल हे 
पीसीएमट  आ ण पीएमट  या दोघांच वलीनीकरण क न काढलेली एक कंपनी आहे. या यावर 
नेमका कं ोल कोणाचा आहे का नाह  या वषयी शंका आहे. तुलनेने पुणे शहरापे ा पंपर  
िचंचवड या कोण याह  टवर गाडयांच यव थीत िनयोजन नाह . जर एखाद  त ार करायची 
हणलेतर मी वत: पञ दलेली आहेत म यंतर  मा.महापौरानी संबंधीत अिधका-यांना  

बोलावलेल होत.  मी पर पर जे हा फॉलोअप घेतो ते हा गोड बोल या पलीकडे दसरु  काह च 
वाटयाला आलेल नाह . यापुव  देखील परदेशी साहेब यां याकडे तेथील सुञ होती आता 
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मा.जाधव साहेबाकडे सुञ आहेत. खुप िसर अस गो  अशी आहे याम ये तीन कारचे 
कमचार  आहेत. पीएमट च ेकमचार , पीसीएमट च ेकमचार  आ ण कंञाट  प दतीच ेकमचार  
आहेत. मुळाम ये कंञाट  प दतीचे कमचार  याम ये मोठया माणात आहेत. हा काय नेमका 
कार आहे ते समजत नाह . एक शासक य सं था या यावरचा मुख आयएएस अिधकार  

असतो आ ण शासनाने घालून दले या कामगार िनयंमांच या ठकाणी उ लंघन केल जात. 
मा या माह ती माणे भोसर  डेपोमधील जवळपास ३०० ाय हर मा.आमदार वलासराव लांडे 
यां याकडे आलेले होते. आमदारानी यावेळेला ल  घातल तो  यावेळेला ता पुरता माग  
लागलेला आहे. परंतु या कंञाट  कामगाराना तीन तीन, चार चार मह ने पगार िमळत नाह . 
यांची पीएफ, ॅ युएट  कापली जात नाह . यांना कमान वेतन िमळत क  नाह  या वषयी 

देखील पुरेशी माह ती नाह . यांनी केले या अितर  कामाचा यांना मोबदला दला जात 
नाह . या या उलट जर गाड ला थोडासा ॅ च झाला कुठे काह  झालतर यातून यांचा दंड 
कापला जातो. आ दच पगार तोकडा ायचा तोह  वेळेवर दयायचा नाह  यांना कुठ याह  
सु वधा दया या नाह त यांना कुठ याह  मेड कल फॅसीलीट  नाह त असे आहे. आपण जनतेचा 
पैसा जमा क न या सं थेसाठ  दयायचा जनतेला वासाची जी सोय पाह जे ती तर िमळत 
नाह च पण कमान या ठकाणी काम करत असले या कामगाराना जर यव थतपणे यांचा 
पगार, बेनीफ ट िमळत नसतीलतर मला वाटते शासनच शासनाची या ठकाणी दशाभूल करते. 
आयु  साहेब आप याला वनंती आहे पीएमपीएमएलचे अिधकार आप याकडे आहेत. जर या 
प दतीच े उ लंघन  सं थेचे संबंधीत अिधकार  करत असतीलतर आप याला या यावरती 
िन तपणाने ल  घालाव लागेल. ह  कंञाट  प दत मुळातच या ठकाणी असण गरजेची आहे 
का? जर ती गरजेची वाटत असेलतर आप याला या यावरती िन तपणाने शासनाचे िनयम 
या ठकाणी पाळले जातात क  नाह  हे सु दा पाहणे तीतकेच गरजेच ेआहे. याच बरोबर दसरु  

एक ध कादायक गो  ल ात आली ती हणजे या कामगरांना पगार दला नाह  हणून, या 
कामगरांनी या ठकाणी  काम करणार नाह   असा इशारा दला. लगेच दसु-या, तीस-या  
दवशी बाहेरच े गंुड अणून या कामगरांना दमदाट   कर याच काम केल. हे नमके कोण 
कंञाटदार आहेत. पीएमपीएमएल या या पैशामधून कोणाच नेमक फावल जातयं. वाशां या 
सोईसाठ , जनते या सोईसाठ  ह  सं था चालवली जातेय का एखादया कंञाटदारासाठ   ह  
सं था चालवली जातेयं. या या पाठ मागे कोण या श  काम करतात हे देखील िन तपणाने 
आपण तपासावं. मुळात अस ंघडलच नाह  पाह जे अशी आमची ठाम भावना आहे.  याच 
बरोबर जे ट आहेत याबाबत देखील आपला जो व तार त भाग आहे या व तार त 
भागाम ये संबंधीत नगरसेवक असतील या नगरसेवकां या सूचने माणे या ठकाणी टचा 
वचार होण गरजेच आहे. साधा बस टॉप एखादया ठकाणी मागीतलातर ते लोक उडवाउडवीची 
उ र देतात मग हे नेमक कं ोल करायच कोणी या यावरती कोणी आहे का नाह  याचा फार 
गांभीयाने वचार केला पा हजे. केवळ पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकडे पैसे आहेत आप याला 
पैसे देण भाग पडतं, हा शासनाचा आदेश आहे आ ण आपल एक ीमट आहे आपण ते ी 
करायचे पैसे ायचे आ ण ग प बसायचं या प दतीच जर कामकाज चालत असेलतर ते यो य 
नाह  अस ंमला या ठकाणी हणायच ंआहे.  
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मा. धनंजय आ हाट - स मा.महापौर साहेब, स मा.आयु  साहेब, सभागृह. शासन िनणयास 
अधीन राहनू  पीएमपीएमएलला िनधी दे या या संदभात हा वषय  आहे. माग या वेळेस 
अशा कारचा वषय या ठकाणी  उप थत झालेला होता यावर सु दा सव सद यांनी आपली 
मते या ठकाणी  मांडलेली होती. मुळात पीएमपीएमएल ह  वतंञ सं था आहे. परंतु िनयंञण 
माञ कुठ याह  कारचे आप या शासनाचे नाह . अशा कारचा िनधी देत असताना, शासन 
िनणय मा य करणे हे आप याला बंधनकारक असताना काह  अट , शत  आ ण काह  
िनयमाला अधीन राहनू  आपण जर तो  िनधी या ठकाणी वग केलातर ते सोई कर  होईल.  
कारण आपला जर  येथ े वतंञ क  महापािलकेम ये असला तर  या ठकाणचे अिधकार  
आ ण या ठकाणच जे कामकाज आहे ते अतीशय कमी माणाच आहे हणूनच पु यामध े या 
कायालयास सव सभासदांना पञ यवहार करावा लागतो आ ण कुठ याह  पञाच ेउ र िमळत 
नाह . यां या िनणयावर अवलंबून रहावे लागत ेआ ण आजपयतची  प र थती पाहता शहराच े
दळणवळण, ा सपोट हा खरतर  शहरा या ित ेचा आरसा मानला जातो.  परंतु या ाकडे 
कधीह  शासनाने गांभीयाने पाह लेले नाह . आपण जर परदेशातील ा सपोट पाहतो यावेळेस 
आप याला तेथील वाहतूक नजरेला येते आ ण आपण यांची तुती करतो. कारण दळणवळण 
हा या शहरा या ती ेचा, वैभवाचा आरसा आहे. आजपयत पुणपणे या ाकडे कानाडोळा 
केलेला आहे मला वाटतं या वषयाच ेगांभीय आपण ल ात घेतले पाह जे. पीएमपीएमएलम ये 
सद य हणून महापौर, आयु , आहेत. या ठकाणी अंतगत िनयंञण सिमती या सभागृहाम ये 
नेमली या किमट न एक चांग या कारे कामकाज घेवून जर  या ठकाणी तशी िमट ंग 
घेतलीतर या ठकाणी चांग या कारचा फेरबदल पर वतन घडवून येईल आ ण आप या 
महापािलके या वैभवाम ये भर पडेल.  कारण आपण शहराची पुण प र थती जर पाह लीतर 
बस टॉपची अव था अतीशय दयनीय आहे. खरंतर या ीमंत महापालीके या या शहराच 
शाघंाय कर या या व गना करतो परंतु य ात कृतीत माञ काह च येत नाह . येथील 
बस टॉप पाह लेतर यापे ा खेडेगावातील बस टॉप सु दा चांगले असतात. अ यंत तोकडे 
आ ण या मातीवरती रोवलेले याला कुठ याह  कारच े िसमटचे फ डेशन नाह  याला 
कुठ याह  कारचे ढोबळ व कुठ याह  कारचे आकषण नसलेले हे बस टॉप हणजे शासन 
आ ण पीएमपीएमएल या कारभाराचा सगळा देखावा करत आहे आपण याम ये बदल घडवून 
आणले पाह जेत. माग या वेळेस त कालीन आयु ांनी एक मॉडेल बस टॅ डची तीकृती दलेली 
होती. या यावर कती काम झाले  हे माह त नाह . याम य ेअट  हो या, स मा.सद यांनी 
वत: खच करायचा ती अ यंत वल ण आ ण व तु थतीला न ध न, अ यवहार क 

अशा कारची अट होती  ती कुठलाह  नगरसेवक वत:च े पदरच े पैसे घालून अशा कारचे 
बस टॅ ड िनमाण करेल असे मला वाटत नाह . हे करदाते या ठकाणी टॅ स भरत असतात या 
करदा यांना आपण अशा कार या सु वधा का देवू शकत नाह त याचाह  आपण या ठकाणी 
वचार केला पाह जे. पुणे महानगरपालीकेनी अशा प दतीने तरतूद केलेली आहे आपण सु दा 
या ठकाणी वशेष तरतूद बस टॅ डसाठ  करावी. जेणेक न खाजगी सं था असेल, उदयोजक 
असतील, नगरसेवक असतील यां यावर अवलंबून न राहता वत:चा िनधी उभा करावा, 
आकषक अशा प दतीने बस टॅ ड करावेत अशी माझी पह ली सूचना आहे. आधुनीक काळात 
फॉरेन बनावट या अनेक बसेस या ठकाणी उपल ध असताना याच प दती या दहा-वीस 
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वषा या जू या गाडया अजूनह  या ठकाणी मागावर आहेत हे पाहनू  अ यंत द:ुख होते.  या 
महापालीके या वैभवाची कुणाला काळजी आहे का नाह  या याम ये काह  बदल घडणार आहेत 
क  नाह त. केवळ आपण या ठकाणी पीएमपीएमएलला  िनधी देतो परंतु कुठ याह कारे 
यांना िनयमाला  अधीन राह यास भाग पाडत नाह त हे आप या सगळयांच ददवु  आहे.  
हणून अशा प दतीन आजपयत जे काह  पीएमपीएमएलला पञ यवहार केलेले आहेत याच 

कुठलह  उ र या ठकाणी येत नाह . मा.महापौर साहेब, मी या ठकाणी सूचना करतो क  जे जे 
स मा.सद य नवीन ट मागतील ते यांना िमळाले पाह जेत. या ठकाण या कामगारांचा  
आम या स मा.सद यांनी या ठकाणी मांडलेला आहे. या महापालीकेम ये काम करणारे जूने 
कमचार  आपण  या ठकाणी वग केले. यांच े अजूनह   लंबीत आहेत. याना 
या ठकाणी याय िमळत नाह . आ थापना माञ महापालीकेची लागू होते परंतु कुठ याह  
कार या  यांना सवलती िमळत नाह त याकडेह  आपण ल  दले पाह जे. सवात मह वाच 
हणजे येक जीबी म ये सभासद आपली मत मांडतो आ ण हे सभागृह ख-या अथाने 

जनतेच े  सोडवी याच ेमंद र आहे. या सभागृहाला अ यंत अन यसाधारण असं मह व आहे 
यांच े  शहराचे, नागर कांच ेसभासद अ यंत पोटतीडक ने या ठकाणी मांडत असतात. परंतु 

ददवु  आपल केवळ या ठकाणी िमनीटस रेकॉड ग करत असतो पण या सभासदाला या या 
ाच उ र लेखी व पाम ये अजूनह  िमळालेल नाह . तेच तेच जूने  घेवून नगरसद य 

या ठकाणी बोलतात. येक  िमट ंगला जूनेच  परंतु नवीन  कुठेतर  तो सद य 
िमट ंगला मांडत असतो. सव सद यां या वतीने आप याला वनंती आहे क  सद य जे मत, 
जी मागणी सभागृहात करतात याच उ र या प दतीने आपण सभावृ ांत घर  पाठवीतो, 
सभेचा अजडा या माणे घर  पाठवीतो या माणे येथे मांडले या मागणीचा, मतांचा जो काह  
िनणय आहे, होय असेल कंवा नाह  असेल, नाह  असेलतर, का? अशा प दतीच ेउ र या 
सभासदांना पाठ वण े गरजेच े आहे. तो लोकशाह चा संकेत आहे तो पाळणे गरजेचे आहे. 
सभासद पोटतीडक ने  मांडतात केवळ आरडाओरड होतो पण याची शासन दखल घेत 
नाह . यापुढे कुठ याह  कारची मागणी असेलतर याच े लेखी उ र सभासदांना िमळावे. 
मा.महापौर साहेब, आपला कालखंड संपत आलेला आहे, आपण चांगले िनणय घेतलेले आहेत. 
आपला संयम आ ण  आपले िनणय हे खरोखर कौतूका पद आहेत. या ठकाणी अतीशय मुर बी 
राजकारणी प दतीने आपण या सभागृहाच कामकाज केलेले आहे. आ ण आप या कामकाजाचा 
हा शेवटचा पव आहे याम ये चांगला िनणय यावा. आ हांला सु दा आपली आठवण येईल 
क  या सभागृहाम ये आपण चांगला िनणय घेतलेला आहे, आम या ांचे उ र आ हांला 
घरपोच िमळतात याच समाधान आ हांला िमळेल  व ते कोणी केलतर मा.महापौर मोह नीताई 
लांडे यांनी केल असे आ ह  ठणकावून सांगू शकू हणून या ठकाणी सवा या वतीने मी वनंती 
करतो, ध यवाद.   
                            
मा.द ा साने – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, अनेक  दवसापासून पीएमपीएमएल या 
मा यमातून चचा करतो, आप या कामगारां या यथा मांडतो, नगरसेवक यथा मांडतात. 
आप या भागातील कामगार या ठकाणी वलीन झालेला आहे. या कामगारांची यथा 
अनेकवेळा या सभागृहाम ये येक नगरसेवकांनी आपआप या प दतीने मांड याचा य  
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केलेला आहे. आज माझा  आप याला आहे क  पीएमपीएमएल ह  कंपनी र ज ड झालेली 
आहे का?  आ ण र ज ड झालेली असेल कंवा या कंपनीचे िनयम आहेत याम ये अ ट, 
शत  काय आहेत याची स व तर माह ती दयावी या मा यमातून काह   कामगारांचे 
आहेत. आप या कामगारांना या ठकाणी सवतीची वागणूक दली जाते, आतापयत कुठलाह  
कामगार या ठकाणी समाधानी नाह . यावेळेस टवर बस सोड या जातात यावेळेस 
आप या भागाम ये टवर सोडले या बस जु या द या जातात आ ण पुणे महापािलके या 
टवर सोडले या बस चांग या न या सोड या जातात. आज आपण ४० ट के ६० ट के िनधी 

देतोत कती दवस हा िनधी देणार, ऍ ीमटम ये काय ठरलेले आहे. आपण जर िनधी देणार 
असूतर आपला नैतीक अिधकार आहे आप या कुठ याह  कामगारांना कुठलाह  ञास होणार 
नाह  याची जबाबदार  घे याच ेकाम आपले आ ण सभागृहाच ेआहे. आ ह  अनेकवेळा पञ 
दलेले आहे. २००७ पासूनच ेमाझे कमीत कमी १०० ते १५० पञ असतील परंतु एकाह  पञाची 
उ र आलेले नाह त. आम या िचखली ािधकरणात अस ेअनेक ट िलहनू  दलेले होते एकह  
बस चालू कर याची भूमीका यांनी घेतलेली नाह .  आम या भागामधील अनेक व ाथ  शाळेत 
जातात या ठकाणी टवर बस येत नाह . या या भागातील ट दलेले आहेत यावर 
आजपयत एकह  बस चालू केलेली नाह . सगळयात जा त ट आम याकडे चालतात. या 
यावेळ  बस व ा याना आण यासाठ  गेले या आहेत यावेळ  या बसेस र याम ये बंद 

पडले या असतात याम ये वदयाथ  असतात, कामगार असतात यावेळेस यांची दोन-दोन 
तास दसरु  गाड  येत नाह  ती गाड  एक एक दवस या जागेव न हालत नाह  अशा प दतीने 
आप याकडे चाललेले आहे. साहेब, मी तु हांला एक उदा.देतो मा या भागातील 
पीएमपीएमएलचे िशंदे नावाच ेएक ह त आम याकडे आहेत ते रटायड होवून चार ते पाच 
वष झाले यांना हाटचा ॉ लेम आहे ते आता हॉ पटलला आहेत.  अशी अनेक उदाहरण 
आहेत. यांची ॅ यूएट  कंवा जो रटायडमेट नंतर िनधी िमळतो तो अजूनह  िमळालेला नाह , 
यांची िमसेस रडत होती यांन यांच ेघर वक यासाठ  काढलेले आहे एवढ  वाईट अव था 

झालेली आहे.  असे असेलतर आमची पीसीएमट च राहू ात. आम याकडून पैसे यायच,े 
आमचेकडून िनधी यायचा आमचे कामगार मरणा या दाराला आहेत यांच ेपैसे वेळेवर देत 
नसतीलतर काय उपयोग आहे. अशी रटायड झालेली अनेक माणस आहेत. यांनी आयु यभर 
केले या काबाडक ाचा िनधी /पगार यांना वेळेवर िमळत नसेलतर यापे ा ददवु  काय असेल. 
“हात दाखवा तेथे बस थांबवा” हे आपले ीद वा य आहे. व ा यानी हात दाख वलातर कुठेह  
बस थांबलेली नाह . एस.ट .महामंडळाचे येक ठकाणी बस टॉप असतो यांच वेळापञक 
असते. आप याकडे कुठ याह  बस टॉपवर वेळापञक नाह . कसा तो नागर क या बस टॉपवर 
थांबेल. यांच े जे अिधकार  आहेत नां यांनी र ावा याबरोबर कॉ माईज केली या ठकाणी 
र ा चालतात या ठकाणी यां या बस कमी असतात हा माझा आरोप आहे. पंपर  िचंचवड 
म ये आरटओ चौकाम ये असतात ते टु, ी ह लर वा यांना अडवणार परंतु र ावाले असतात 
यांना आडवत नाह त. हे बसवाले सु दा पाठ मागे थांबणार आ ण र ावा यांना पुढे जाऊ 

देणार अस ंयांच चाललेल असतं. माझी वनंती आहे क  या सद यांनी आप याकडे जे जे ट 
मागीतलेले आहेत या टची पुतता क न यावर या बसेस चालू दया यात. आम याकडे 
सगळया डबडा बसेस आहेत या काढनू  या यात. अशा डबडा बसेस आम याकडे  द यातर  
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आ ह  या पेटवून देवू. उदया काय होणार ते आ ह  बघून घेवू. सवतीची वागणूक आ ह  
बघणार नाह त. आम या सवसामा य नागर कांचे कर पाने पैसे गोळा क न यांना दले जातात 
व यातून आपली पीएमपीएमएल चालते. मीतर हणतो आपल वतंञ घर करा दसु-या या 
घराम य े जावुन सासूरवास भोग यापे ा आप या वत: या घरात राहनू  मीठ, िमरची 
खाललेली बर . साहेब, आपण आदेश दयावेत जे नगरसेवकांचे वषय आहेत ते यव थीत माग  
लावावेत. एखादया कामगाराना ती बस कुठ या थां याव न कुठ या वेळेत येते हे याला 
टाईमींग माह ती नसेलतर, कंवा ह  बस या या वेळेला येते हे जर मला माह ती नसेल, याच े
ट जर माह ती नसतीलतर तो काय करणार ह  कसलीह  यव था नाह . आता पावसाळा 

आलेला आहे लोकांनी छ या घेवून बस टॉपवर उभा रहायच का. आप या शहराम ये, बाहेर या 
टम ये यव थीत असा कुठह  बसथांबा दसला नाह . दसलातर मी मा या वतीने ब ीस 

जाह र करतो. एवढया मोठया आपण बस घेतले या आहेत या पाईन ्रोड या ठकाणी उभा 
केले या आहेत. ४०० ते ५०० बस या ठकाणी उभा केले या आहेत मग या टवर  का 
सोडत नाह त आ ण जू या का काढत नाह त हा सु दा  आहे. यांची ॅ यूएट  थांबलेली 
आहे, रटायडमे ट नंतरचा िनधी थांबलेला आहे तो पंधरा दवसात हणजेच २० तारखे या 
आतम ये यांना दे याची यव था करावी आ ण संचेती हॉ पटलम ये जो माणूस जखमी 
आहे याना सु दा मदत कर याची यव था करावी. महापौर साहेब, पीएमपीएमएल या 
अिधका-याना आदेश दयावेत क  या दवशी आपली िमट ंग असेल या दवशी आप या 
नगरसेवकांना हे भेटणार आहेत इतर दवशी कोणीच भेटणार नाह त. साधा फोन सु दा उचलत 
नाह त. गवळ  साहेबांना तर साध ं नगरसेवकांशी कस बोलायच याच ग प  काह च नाह . 
िश टला बस कोण या आहेत हे माह त नाह  असे अिधकार  आहेत.  कोणा या जीवावर उडया 
मारतात हे माह त नाह .  कोणाच ेआदेश आहेत हे आ हांला माह त नाह त. ह  बस यव था 
पह ली जशी होती तशी ठेवावी आ ण आम या बस आ हांला परत दया यात अशी वनंती 
करतो.   
 
मा.राज  जगताप -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, पीएमपीएमएल या वषयावर बरेचसे 
सद य बोललेले आहेत. मी एक ते दड वषापुव   सात ते आठ ट वाढवी यासाठ  पञ दलेले 
होते याच े उ र दोन मह यानी आले, ते अस ेआले क  या ठकाणी ट वाढवायचा आहे 
या ठकाणी लोकव ती कमी आहे. या ठकाणी लोकव ती कती आहे हे मला माह त आहे. 
या ठकाणी दहा ते पंधरा हजार लोक राहत असताना असे खोटे उ र दलेले आहे व एकह  ट 

वाढवीलेला नाह . पीएमपीएमएल या नवीन बस पंपर  िचंचवडम ये बॉ ब-ेपुणे रोडलाच 
दसतात व जु या बस आऊटसाईडला दसतात. दापोड  असेल, िनगड  असेल यां या 
तुलनेम ये जा तीत जा त भरणा पंपळेगुरव मधुन होत असतो परंतु बसची अशी अव था 
आहे क  नवीन बस एकदाह  पाह लेली नाह . सव जु याच बस आहेत. पुव चीच पीसीएमट  बर  
होती कारण आप याला नवीन बस खरेद  करता येत हो या. यावेळेस अिधकार  सु दा खुष 
होते परंतु आता आपली महापािलका पीएमपीएमएलला बरेचसे पैसे देत आलेली आहे 
यांचेकडून आवूटपुट काह  नाह  याकडे गांभीयाने ल  दयावे. पीएमपीएमएलचे ट, बस टॅ ड 

याची अव था पा हली पाह जे. अशा प दतीने चालले या कारभाराकडे ल  दयावे. 
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मा.तानाजी खाडे -   मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, पीएमपीएमएलची प र थती बीकट 
अस यामुळे हे १३.५० कोट  यांना अदा करावयाचा अवलोकनाचा वषय आलेला आहे. या 
अगोदर वायसीएमएचचा वषय झाला, या ठकाणी खरेद  वायफळ झा यामुळे याची माह ती 
आज सभागृहाम ये ठेवावी लागते. अिधका-याने ाचार केला कंवा टॅ ड ंग कमीट ने केला 
अस ेआरोप होऊ लागलेले आहेत. पीएमट  व पीसीएमट च े यावेळेस ऍ ीमट झालेल े होते 
यावेळेस ठरलेले होते क  ह  आपण वतंञ सं था करतोय आ ण याला आपण नंतर पैसे 

देणार नाह त. पण नंतर या काळाम ये यांनी वेगवेगळया मु यांसाठ  पैसे मागणी केली आ ण 
आप याला ते ावे लागले. कारण जनतेचा वषय अस यामुळे सहकाय कराव लागतं. 
ऑड टपाँ ट म ये पैसे ायचे नाह  अस ेठरलेल ेहोते तर  सु दा आपण पैसे देतो. नंतर या 
काळाम ये नवीन गाडया घेतले या आहेत या गाडया टवर नाह त, बीकट प र थती 
येणारच. जेएनएनयुआरएम मधून एवढे पैसे खच क न गाडया घेत या तर  या टवर नाह त 
कारण आपल दलु  आहे. मा.महापौर, थायी सिमती चेअरमन, आयु  या ठकाणी सद य 
हणून आहेत. आपण जर पाह लतर आज आप या पर सराम ये बस टॅ ड नाह त यामुळे 

बसची वाट बघत नागर कांना ऊ हाम ये उभे रहावे लागते, गाडया पाह यातर जु या गाडया 
आप याला दले या आहेत. आप या लोकांची सोय आपण केली पाह जे हणून आपण सहकाय 
करतो परंतु पुणे महापालीकेकडून आप याला दजाभावु  िमळतो. या या वेळेस ते पैसे 
मागतात या या वेळेस आपण यांना पैसे देतोत. आयु  साहेब आप याकडे भार  चाज 
आहे पीएमपीएमएलचे अिधकार  सांगतील, पीसीएमट  आ ण पीएमट च ेजे ऍ ीमट झालेल आहे 
ते काय झालेल आहे हे सांगावे. दसरु  गो  हणजे नवीन खरेद  केले या बस टवर का 
आ या नाह त. सद य गांभीयाने वषय मांडतात याचा गांभीयाने वचार केला जात नाह . 
िनगड  बस टॉप या तेथे चौकाम ये एवढ  गद  असते सगळया बस या ठकाणी लागले या 
असतात आ ह  वनंती केली होती क  िनगड  जकातना या या तेथील जो भाग आहे 
या ठकाणी बस टॉपसाठ  जागा आपण ऍ वायर केलेली आहे बस टॉप तयार केल े
या ठकाणाव न बस सोडावी, तर  सु दा याचा वचार केला जात नाह . अशा आ ह  त ार  

के यातर याकडे दलु  केले जाते आ ण आपण डोळे झाकून पैसे ायचे का?  तर  माझी 
वनंती आहे क  पीएमपीएमएल या अिधका-यांनी याच ेउ र दयावे. ध यवाद.  
 
मा.राज  काटे -  मा.महापौर साहेब, आयु  साहेब, या वषयावर सद य एवढे तळमळ ने 
बोलतात. यामागे अनेकवेळा चचा झालेली आहे परंतु कुठ याह  कारचा घाम 
पीएमपीएमएल या अिधका-यांना फुटलेला नाह . येक वेळेस चचा होते,  ऐकूण घेतली जाते.  
पंपर  िचंचवडकरांची यांना कुठ याह  कारची िचंता कंवा जबाबदार  वाटत नाह . अनेकवेळा 
कुठलेह  सभासद, पदािधकार   या ठकाणी गेलेतर पाह जे तशी वागणूक आजपयत िमळालेली 
नाह . हे फ  येथ े येणार, ऐकूण घेणार, पैसे घेणार िनघून जाणार परंतु यां याकडून 
आजपयत कुठलाह  िनणय घेतलेला नाह . आतापयत कती काम यांनी केलेले आहे हे बघावे. 
परत यांना हा िनधी लागणार नाह  तोपयत ते त ड सु दा दाखवणार नाह त. येक 
जी.बी. या सभेला यांच े अिधकार  या ठकाणी पाह जेत. यांच े अिधकार  या ठकाणी येत 
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नाह त. येथीलच एक अिधकार  कायम व पी या ठकाणी का मागवून घेत नाह त. का हणून 
आपण यां या दाराम ये जायच. दसरु  एक मह वाच हणजे अनुकंपा त वावर एक मह ला  
या ठकाणी  आली, तीच ेमी टर पुव  या ठकाणी क ड टर हणून काम करत होते. यांचा 
आ ह आहे क  यांनी लगेच क ड टर हणून कामावर जावे. तीन कस जायच, ती अजून 
ती या मानसीक संतुलनातूनच बाहेर आलेली नाह . एवढंह  सहकाय यांनी क  नये का?  आता 
तीला ता पुर या व पाम ये या ठकाणी मा.महापौरांनी, चेअरमननी सांगीतल, पाठपुरावा केला 
हणून मह नाभर पास देतात या ठकाणी बसवल. परत आता तीला सांगीतल जात एक 

मह ना झाला तुमच पुढ काय, एक मह ना झाला तुमच पुढ काय. तीची मानसीकता तर  तयार 
होवू दया. मला अस हणायच क  तुम याकडे अशी लोक नाह त का, क   दसर कडेु  तुमचे 
लोक काम करत नाह त.  अस असताना या मह लेला गरज आहे तीला तुम याकडे घेवू शकत 
नाह त. मा.महापौर साहेब, येथून पुढे या ठकाणी जीबीला यांचा अिधकार  आलाच पाह जे. जर  
ती सं था वेगळ  असलीतर  ह  प लक  र लेटेड सं था आहे. यामुळे येक जीबी ला 
या ठकाणी यांचा अिधकार  पाह जे. आताच राज  जगताप यांनी बसेसच सांगीतल. 
पंपळेगुरव, दापोड  या भागाम ये जाणा-या या गाडया आहेत या अतीशय कमी माणात 
गाडया आहेत. मी माह ती या अिधकाराम ये माह ती घेतलेली आहे, सवात मोठया माणात 
या ठकाणचा रे हे यू िमळतो आ ण याच ठकाणी बसेस कमी आहेत. अ रश: लोक 
या ठकाणी उभे राहनू  वास करतात. दड वषापासून मी सांगतो या ठकाण या बसेस 

वाढवा यात हणून, परंतु अदयाप या वाढवीले या नाह त, फ  ऐकूण घेतात, िलहनू  घेतात 
पण कुठ याह  कारची ऍ शन तुम याकडून घेतली जात नाह . आयु  साहेब, पुढ या 
काळाम ये यांना कुठतर  वटणीवर आणल पाह जे. आम याकडे कुठ याह  कारचा यव थीत 
बसथांबा नाह , पाऊस पडला क  लोकांनी पावसाम येच उभा रहायच का? ता पुरत शेड तर  
टाकून या काह तर  योजना राबवा अशी मी वनंती करतो.     
 
मा.सुरेश हेञ े – मा.महापौर साहेब, आजचा हा वषय अवलोकन करणेकामीचा  आहे. 
ऑपरेशनल लॉसेस न क  कशामुळे येतो. याम ये अनेक कारण अस ूशकतात. कमचा-यांची 
ईफ िशअ सी अस ूशकते, यां या पगारामुळे लॉस होतो का?  रपेअर आ ण मे टेन स या 
नावाखाली आपले पैसे जा त जातात का? बस टॉपवर पैसे खच होतात का?  टोअरम ये, 
पेअरपाट जे खरेद  करतो यावर काह  कं ोल आहे का? रपेअर, मे टेन स, टाफ आहे तो 

अनिधकृत आहे का?  कारण अनेक ठकणी अनाव यक पेअरपाट बदलले जातात का? उदा. 
च लेट, यूअल पंप,  गीअर बॉ सेस, बॅटर  हे गरजेनुसार बदलले जातात का? यू ीकंट 

ऑईल जे लागते ते वेळेवर बदलले जाते का? का आगोदर बदलल जात येथेह  आपला लॉस 
होउ शकतो. यूअल क शन असेलतर हरेजचा ॉ लेम येतो यूअलवर, डझेलवर जा त 
पैसे जातात का? हे सु दा तपासणे ज र चे आहे. बस टवर ॉ लेम आहेत का? जेथ ेपॅसजर 
िमळत नाह त यामुळे लॉस होतो का? नेमका ऑपरेशनल लॉस कशामुळे होतो. 
आयु यमाना या अगोदर बसेस रपेअर के या जातात का? अस ेअनेक कारणा तव न क  
लॉसेस कशाम ये आहे याची आपण माह ती घेणे गरजेच आहे. हा लॉस थांबवणेसाठ  िन त 
आपण य  केल ेपाह जेत. अ यत: आपण दरवेळेस ऑपरेशनल लॉसेस खाली आम याकडून 



29 
 
र कम घेणार ते कुठह  यवहाय ठरणार नाह .  दसराु  वषय असा आहे क  आज जस ेजाधव 
साहेब एक मह यासाठ  अ य  आहेत तसे परदेशी साहेब सु दा पुव  एक मह ना अ य  
पदावर होते आ ण यांनी बस टॉप करावेत हणून अवाहन केल होत  याबाबत मी 
आप याला चार वेळा फोन केला या या डझाईनम ये थोडा बदल क न मा या तीन लाख 
पये वैय क खचाने तो बस टॉप उभारला आ ण याचे गे या २० तारखेला मा.महापौर यांच े

ह ते उदघाटन केले. परंतु यांचा करारनामा कर यासाठ  मी अनेकवेळा फॉलोअप केला परंतु 
अदयाप काह ह  झालेल े नाह . उदया कोणीह  आलं आ ण बस टॉप काढलातर मला काह  
बोलता येणार नाह . हणजे ह  मालक  कशा प दतीने  करायची याब ल मी काह  सुचना  
के या हो या. तेथ े दोन जाह रातीच े जे बोड आहेत यातील  एक जाह रातीचा बोड  दहा 
वषासाठ  दयावा आ ण याचे उ प न यावे. कोणाचह  ल  तीकडे नाह . अशा कारे आपण 
या केले या बस टॉपचा करारनामा करण गरजेच आहे आ ण या या उ प ना वषयी बाबी 
िन त क न घेत या पाह जेत.  तु हांला अनेक याच ेिनमाते, ायोजक िमळतील. या या 
उ प नाच िन त धोरण ठरवाव.  राज  काटे यांनी एका मह लेचा  वषय सांगीतला तसं 
मा या नातेवाईक कामगाराच ेहाटच ेबायपास ऑपरेशन झाले आ ण याला  हल या व पाच 
काम दयाव याला ञास होणार नाह  अस ंकाम दयाव हणून अज दलेला होता. यावर 
याला पास क ावर पु याला ठेवल व तो देहलाू  राहतो. पास क ावरच सु दा वातावरण याला 

सुट होईना मग परत यांन आप या पंपर  िचंचवड प रसराम ये बदली मागीतली तोह  अज 
मी दला परंतु यावर आप याकडून काह ह  र लाय आलेला नाह  कंवा कायवाह  केलेली 
नाह . अस ेहोता कामा नये आमची कळकळ ची वनंती आहे क  खरंच गरजू य ना आपण 
अशा कामाम ये बदल क न देणं गरजेच आहे. मह वाच हणजे बीआरट एस टम ये 
महापािलका करोडो पये खच करते आपण जर ह  सुधारणा केली नाह तर या करोडो पयाचा 
काह ह  उपयोग होणार नाह  हणून आप याला याम ये बदल करनं आव यक आहे या 
टम ये बस यव थीत चाल या पा हजेत. नाह तर हे सभागृह बोललं ते खरोखरच यथ न 

जाओ बडबड असं हणाव लागेल. तर  आयु  साहेब, आपण या सुधारणा कर या या ीन 
िन त य  करावेत, ध यवाद. 
 
मा.शमीम पठाण- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सद य यापुव  वषय 
झालेला आहे याच े िमनीटस काढले आ ण आयु  साहेबांनी पाह लेतर समजेल परंतु आपण 
नवीन आहात हणून बोलायच आहे. सभागृह तेच आहे आ ण आमचं बोलनह  तेच आहे. 
आताच मा.द ा काका साने यांनी संगीतलेल आहे. ह  सं था थापन होऊन कती वष झाले. 
आप याला जर मागणी केली क , हे पीएमपीएमएलचे बायलॉज दाखवा, आयु  साहेब ते जर 
तु हाला सापडल,े तुम या िनदशनास आलेतर कृपा क न ते आ हांला दया. यापुव  मागणी 
केलेली होती आ ण सव सभागृहाला ते सादर करावेत हणजे कोण या िनयमाने यांचा कारभार 
चालला आहे हे समजेल ह  सं था हणून कायदेशीर अ त वात आहे का?  कारण मला नाह  
वाटत क  यांच ेअजून बायलॉज तयार आहेत. अशाकरता मला यांच उ र पाह जे. आपण 

 लीहनू  यावा पीएमपीएमएलचे बायलॉज तयार आहेत काय? आ ण आ हांला ते आज 
कंवा उदया  मीळतील  काय?  याला कायदेशीर  मा यता आहे काय?  आमचे  जे कमचार   
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पीएमपीएमएलम ये काम करतात या कमचा-यासाठ  अ थापना आराखडा तयार केलेला आहे 
का? मा.आयु  साहेब, हा अ थापना आराखडाच नस यामुळे पु याम ये पीएमट या जागेम ये 
मु य कायालय आहे हणजे “ यां या हातात ससा तोच पारधी”, मला हणायच आहे क  
यांचच या ठकाणी रा य आहे. पीएमट या अिधका-याना जेवढयाना मोशन मीळालेले आहे 
या माणात पीसीएमट च े पीएमपीएमएलम ये वलीन होताना जे  कमचार  गेलेले आहेत 
याम ये कती कमचा-यांचे मोशन झाले? कोण आमचे अिधकार  तेथे मोशनने बसलेले 

आहेत, नाह . हणजे यां या काह  अट , पाञता कमी आहेत अस े हणतात. साहेब, 
आप याकडे सातवी पास झालेले एक सहा.आयु  होते हणजे यांना मोशनने पद िमळाले 
होते, हणजे हा कमचा-या या बाबतीत दजाभावु  आहे. हणजे अिधकार  हणून तेथ ेजाऊच 
शकत नाह त. दसरेु  हणजे कमचा-या या बाबतीतह  दजाभावु  आहे, मी या आगोदर हेच 
सांगीतलेल होत जे कमचार  क ड टर, ाय हर, कॉ ॅ ट बेसीसवर आहेत यांची पाच ते 
साडेपाचची डयूट  असते हणून ते पहाटे तीन वाजता येथून िनघतात आ ण कसे तर  तेथे 
पाच, साडेपाच पयत पोहचतात. यांना डयुट , बस पह जे हणून एवढया पाहाटे ते तेथे जातात 
काह  लोक राञीच तेथ ेझोपतात पण यांना पाचची डयुट  िमळाली नाह तर काय वाटत असेल 
साहेब. याचा वचार आपण करा कारण आऊटघटकेचे का होईना, आपण तेथे अ य  आहात. 
पण आप या कामाची तेथे छाप पडेल असं काम आपण कराल असं मला वाटतय. इतक  वष 
झाली कती बस टॅ◌ाप आपण या ठकाणी बांधले आहेत. कती बस टॉप बांधणेसाठ  आपण 
आवाहन केलेले आहे. तोह  लॅन आप याकडे उपल ध नाह  कारण पंपर  िचंचवड म ये अंदाजे 
२५० ते ३०० क.मी.चे र ते आसतील, कती टवर, कती क.मी. वर आपण बसेस चालवतो. 
पंपर  िचंचवड या थलांतर त लोकसं येचा जो रेट आहे तो सवात जा त आहे हे 
आप यालाह  माह त आहे.  असं असताना, आप या व या, लोकसं या वाढत असताना 
अंतगत टवर बस का नाह त. पुव याच बसेस चालू आहेत, पुव चेच ट चालू आहेत तर मग 
आ ह  या पीएमपीएमएलम ये सामील होवून आमचा उपयोग काय? जे ट आहेत तेच ट 
चालू आहेत. आ हांला फायदा नाह  आ ह  तु हांला पैसे देतोत कारण  तु ह  शासनाकडून 
आलेला आहात. आ हांला माह ती आहे काय पर थती आहे तुमची. जथं िनयम नाह  सव 
कारभार चौपट झालेला आहे ते सव या ठकाणी दसतयं आ ण मग शासनाकडे आ ह  मदत 
करावी हणून तु ह  मागणी करतायं.  यांनी या ठकाणी ठराव केला क  वेगळ  पीएमट  राहू 
दया हणून. आ हांलाह  आमचं जे आहे ते आमचच आहे, आ ह ह  काह  कमी नाह त.  मला 
तीथ या सभागृहाला हे सांगायच आहे क  जर  पीसीएमट  वेगळ  केली तर  आ ह  ती 
समथपण ेचालवू. आमचे अंतगत र ते तर  चालू होतील आ ण गोरगर ब जनतेलातर  आ हांला 
ह  सेवा यव थीत देता येईल. आमचे ट वाढवीले नाह तर, आपली पीएमपीएमएल या ठकाणी 
नाह  चालवलीतर  चालेल, आ ह  ते बंद करणार आहोत. वारगेट ऑफस समोर कमचा-यांच े
काह  पदािधकार  उपोषणाला बसलेले आहेत. आ ेकर साहेब आपण सभागृहासमोर हे प  
करायच आहे क  ते उपोषणाला का बसलेले आहेत आ ण यां या माग या आपण मा य 
करणार आहोत का?  व या कर यासर या आहेत का? याच प ीकरण दयायला पाह जे. 
आमचे काह   आहेत, साहेब, आप यासाठ  हा  आहे, काह  लोकानी ह आरएस घेतले 
यावेळेस काह  चेक दले गेले याम ये आपण इ कम टॅ स कपात क न घेतला आ ण या 
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इ कम टॅ सच े रटन अजूनह  दले गेलेले नाह त. रटन एक वषात िमळतात पण यांच े रटन 
अजूनह  आलेले नाह त. या ठकाणी मला वाटते क  अक ट ऑफ सर ी.मुळे साहेब सु दा 
आलेले आहेत यांनी हे पाह ले पाह जे क  अजून रटन का आलेले नाह त. हे सव  
आप या समोर आ ह  मांडतोत. पदो नतीचा सु दा वचार करायला पाह जे. 
पीएमपीएमएलसाठ  या नवीन बसेस घेतले या आहेत या चालू कर यास काय हरकत आहे, 
कपडे सु दा सहा मह ने, वषभर वापरले नाह तर कुजतात हेतर लोखंड  पाट आहेत. ती मशीन 
चालवली नाह तर याम ये ॉ लेम येणार आहे. तर  या सगळया कारभाराकडे ल  दयाव 
आणखीन बरचस बोलायच होत परंतु बोललं तर  उपयोग होत नाह  तर  आ ह  मांडले या 
मुदयांची उ र दयावीत. 
 
मा.िनलेश बारणे-  म.महापौर साहेब, पीएमपीएमएल हणजे काय हे अ हांला समजलेले नाह . 
मला वाटत पीएमपीएमएल हणजे जोशी, आ ेकर, भोकरे, माने या पाच जणात चाललेली 
कंपनी आहे बाक चे सव नामधार  आहेत असं मला वाटते. आता हेञ ेसाहेब यांनी सांगीतले 
माणे पेअरपाट चोर , ड झेल चोर  या चोर  संदभात माने यां यावर आरोप झाले, 

रा यशासनातफ चौकशी चालू आहे तीन वष झालेतर  ते अिधकार  या पदावर आहेत, आपण 
का कारवाई यांचेवर करत नाह त याचा खुलासा आ ेकर साहेबांनी करावा. आपण 
महापािलकेकडे १३.५० कोट ची मागणी करता. अ य जाह रात कंपनीकडून आप याकडे १२ 
कोट चे येणे आहे. यासंदभात आपण काह  कारवाई केली का? का करत नाह त, कारण क  
आपण अिधकार  याम ये भागीदार आहात. याची चौकशी आपण का करत नाह त. आज ३०० 
ते ६०० बसेस का बंद आहेत. आता नवीन ५०० बस खरेद  करणार आहेत २०० बस पंपर  
िचंचवड महापािलकेनी आ ण ३०० बस पुणे महापािलकेनी दयाय या आहेत. ६०० बस का बंद 
आहेत याची चौकशी आपण आजपयत केली का? कोथ ड डेपोला आ ण हाडपसर डेपोला टायर  
प चरमुळे बसेस बसून हो या आ ण टायर या बसला सु वधा देवून यांनी चालू के या, का तर 
यांची भागीदार  आहे. हे थांबल पाह जे ह  पाच अिधका-याची कंपनी आहे असे मी हणेल. 
याचंेवर कारवाई करावी एवढच मी सांगतो.  
 
मा.आशा शडगे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, पीएमपीएमएलचा वषय आप या समोर 
आला क  असे हणावे लागेल यावेळेला पैसे दे याची वेळ येते व पीएमपीएमएलला पैसे 
वकर याची वेळ येते याचवेळेला आ ेकर साहेबांचे दशन घडते. आयु  साहेब बदल या 

नंतर एकदाच आ ेकर साहेब आलेले होते.  आमचे नगरसेवक बंधु भिगनी आहेत यांनी 
अशाच कारे वषय मांडले आ ण नेहमी माणे पीएमपीएमएलचे मोजकेच अिधकार  उिशरा 
यायचे वेळेवर यायचेच नाह , िमट ंग एक वाजता आहे, ते राजे आहेत, महाराजे आहेत सभा 
चालू झा यानंतर यायचे येकवेळेला सभागृहाचा अपमान करतात यांना कोणी अिधकार 
दलेला आहे. यांना सगळया र कमा पुणे महानगरपािलका आ ण पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका देते यात या ४० ट के र कमा या आहेत या जर आपण देत असूतर 
महापािलका सभेचा अवमान कर याचा अिधकार यांना कोणी दला?  दड मह यापुव  थायी 
सिमतीचे सद य, अित.आयु , आयु , अ य  यांची बैठक घेतली होती यावेळेला असे ठरले 
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येथून पुढे येक थायी सिमती सभेला यायच.े आपण उ र दयाव क , हे ठर यानंतर आपण 
या सभेला कधी आलात. येथे आता १४ कोट  देवून झालेले आहेत व वषय आता 
अवलोकनासाठ  आलेला आहे. या ठकाणी नुसती बडबड करायची कधीच कायवाह  होत नाह . 

येक वेळेला दवाळ ला चार कोट  ावे, पंधरा कोट  दयावे असे वषय या सभागृहासमोर 
येतात आ ण आ ह  आम या सामा य करदा या नागर कांची गरज हणून आ ह  सवजण ती 
र कम इ छा नसून देतोत कारण आम या नागर कांचे हाल होवू नयेत या भावनेतून. 
मा.महापौर साहेब, आपण या किमट  म ये आहात असे असताना या घटना पु हा पु हा का 
घडतात. सांगीतले या मु ावर कामकाज का केले जात नाह , या यावर सो युशन का शोधले 
जात नाह . का येकानी येकवेळेला मु ा मांडायचा, आम या ऐर यामधील एखादया 
माणसाची या ठकाणी यथा मांडायची आ ण पु हा एकदा पीएमपीएमएलने यां या प दतीनेच 
करायचे व पुणे, पंपर  िचंचवड महापािलकेनी या र कमा ाय या या प दतीने दयाय या. 
पुणे महापािलकेनी कती र कम दली हे सांगावे.  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका या या 
वेळेला यांना र कम पाह जे या या वेळेला ती आपण देतोत ती फ  नागर काब ल 
आप याम ये असणारे ेम, ज हाळा आ ण आपूलक  यासाठ  हणजे याचा अथ पंपर  
िचंचवड कडे खुप पैसे आहेत असा होत नाह .  यांची जी दळणवळण यंञणा आहे ती कोलॅ स 
होऊ नये, सुरळ त चालावी या भावनेतून आपण देतो. पंपर  िचंचवड मधील कमचा-यांना 

येक वेळेस वाईट वागणूक दली जाते. आ ेकर साहेबांना मी फोन क न सांगीतलेले आहे क  
खाजगी कॉ ॅ टर या बसेस घेतले या आहेत याम ये अनेक ञुट  असतात. एका गाड म ये 
पंधरा सीट नाह त असे या गाड या बसनंबरसह त आ ेकर साहेबांना सांगीतलेले होते. प तीस 
सीट गाड म ये असतील आ ण एखदया गाड म ये पंधरा सीट नसतीलतर तेथील कं ोलर गाड  
कशी काय सोडतात. या ठकणी या सव लोकांची एकमेकांची पाटनरशीप, भागीदार  वगैरे या 
गो ी असतात हणूनच चुक या बसेस आप या टवर धावतात. पंधरा सीट नसताना बस 
धावतेच कशी? आ ह  आ ेकर साहेबांना येकवेळ  गाड या नंबरसह दले, मे◌ाघम असं 
काह च बोलत नाह . यानंतर एकदा या बसेसमधून इतका धुर बाहेर येत होता या दोन 
बसेसचे नंबर सु दा दले. आज पंपर  िचंचवड शहराम ये दषुणाच माण वाढलेल आहे अशा 
वेळेला पुढे पीएमपीएमएलची बसजर चालली तर माग या लोकांना दोन िमनीटे ास घेता येत 
नाह  इतका धरु येतो व तो आ हांला दसतो परंतु यां या कोण याह  अिधका-यांना तो दसत 
नाह  का? मग यांना कशाचा पगार दयायचा. एवढच नाह तर यां या गाडया वेळेवर सु दा येत 
नाह त. आ ेकर साहेबांना एका गाड चा नंबर सांगीतला होता, वारगेट डेपोव न बस सुटणार 
होती आ ण सांगीतल क  बस १०.४० वाजता आहे. तेथील लोकांना आप या कमचा-यानं 
सांगीतल बस १०.४० वाजता आहे आता तो येतोय याची आडचण आहे. येतो हण यानंतर 
तो कसा बसा १०.४० ऐवजी ११ वाजता आप या डेपोम ये हजर झाला. तो आ यानंतर 
कं ोलरनी सांगीतल बस घे आ ण पटकन जा लोक ताटकळत थांबलेत. १०.४० ची बस ११ 
वाजता िनघणार या आपे ेन लोक बसली. आमचा कॅ ॅ टरचा माणूस इतका हशारू  होता 
यांनी ११.१० ला सागंीतल माझी त येत काह  बर  नाह य आता मी काह  बस नेणार नाह . 
हणजे १०.४० पासून ११.१० पयत आमचे नागर क जे आहेत ते तेथे थांबले यांना कामावर 

जा यासाठ  वेळ होतो, मुलांना कॉलेजस म ये जा यासाठ  वेळ होतेय अशा सवाची तारांबळ 
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यव थतपणे यांचेकडून केली जाते. मग एवढ  मोठ  अम ट आपण यांना का दयायची. 
कशासाठ  आपण यांना या सगळया गो ी दयाय या. सवात मह वाच हणजे आपण 
पेपरम ये वाचतो या पीएमपीएमएल कधीच सु थतीम ये नसतात. ज हा बघाव त हा यांचा 
कटोरा आम याकडे असतोच, क  खुप आ ह  डबघाईला आलोय, खुप मोठ  तूट आहे या तुट च े
कारण यांनी कधी शोधली आहेत का?  सवात ्मह वाच हणजे यां या गाडया या आहेत 
या कायम तीर या चालतात. तुमची, आमची गाड  कधी तीरक  चालताना पाहता का, नाह . 

आपण याची लगेच डागडूजी करतो, याच बॅले सींग कमी जा त झाल असेलतर आपण 
र क हेर फाय करतो सु थतीम ये गाड  क न घेतो. परंतु या ठकाणी ती गरज वाटत नाह  
कारण टायर जाणार तर तो कोणाचा जाणार पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पुणे 
महानगरपािलका या ठकाणी देणार आहे यामुळे टायर झीजलातर  यांच काह  जाणार नाह  
यामुळे बस बीघडली हणायच आ ण आप या सोई या प दतीने ती एखादया ठकाणी लावून 

टाकायची आ ण मग ह  बसच खराब आहे अस हणायच ंया या पे ा यां याकडे पयाय नाह . 
हणजे आपण आजार  पड यानंतर, सद  झा यानंतर लगेच सद च औषध घेतो तसं करत 

नाह त कारण पुढ या मोठया ऑपरेशनची वेळ पहायची आ ण हणायच क  आमची बस 
यंञणा जी आहे ती अ यंत वाईट थतीला गेलेली आहे अ यंत खराब झालेली आहे. एकदाच 
ठरवा क  एकूण पीसीएमसीने कती मदत करायची हे एकदा फायनल कराव. या या पुढे यांनी 
डबघाईला यायच का पुण बुडायच हे यांच यांनी ठरवाव. आप याकडे पीएमपीएमएलची जी 
काह  मालम ा आहे, वारगेट टेशनला आहे, पुणे टेशनला आहे, हाडपसरला आहे, डे कनला 
आहे या सव मो यावर या ठकाणी पीएमपीएमएल या मालम ा आहेत. या ठकाणी खाजगी 
ऑफ सेस चालतात वजय से स सार याना ती जागा भाडयाने दलेली आहे याच भाड 
आप याला येत नाह  का? या सगळया गो ीची उ र दयावीत. नसता आ ह  बडबड करायची 
यांनी हो हो हणायच आ ण यावर कोणतीह  उपाययोजना करायची नाह . अनेक सद यांनी 

बसचा ट मागीतला आहे. तो आम या नागर कांची गरज हणून मागतो परंतु ते करता येते 
कंवा नाह  हे दोन ओळ च पञ पाठ व याची तसद  सु दा आपण घेत नाह त. एवढे कोटयावधी 
पये आपण देतो परंतु आप या एखदया पञाच ेउ र दे याची तसद  सु दा यांना यावीसी 

वाटत नाह . आम या १३३ सद यां पैक  दहा ते पंधरा सद य टची मागणी करतात. ते कती 
दवसात क  शकतात कंवा क  शकत नाह त याची कारण देणं यांना ज र चे वाटत नाह  
का?  यापुढे यांना कती र कम दयायची याब ल आपण  िनणय यावा.  ठोस र कम 
आपण देणार आहोत एवढेच यापुढे सांगाव, यांनी   याम ये एवढे ट चालवावेत याचा 
आराखडा यांनी क  कंवा नाह  क  आपण आपला आराखडा तयार क न दयावा. अशी 
आप याला वनंती करते, ध यवाद. 
 
मा. वनोद नढे- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची 
पीसीएमट  व पुणे महानगरपािलकेची  पीएमट  अशी पुव  वतंञ वाहतूक यव था होती.  
शासना या धोरणानुसार इं डयन कंपनी ऍ ट १९४९ अ वये द.१९.४.२००७ रोजी पीएमट  व 
पीसीएमट चे वलीिनकरण होऊन पुणे महानगर प रवहन महामंडळाची िनिमती कर यात आली 
आहे. पुव या पीसीएमट चे अंदाजे दड हजार कमचार  न याने आ त वात आले या 
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पीएमपीएमएलम ये समा व  कर यात आले आहेत परंतु वाहतूक यव थेवर मोठया माणात 
ताण पड याने सतत तांिञक, शासक य व यव थापक य अडचणीला सामोरे जावे लागत 
आहे.  यामुळे पीएमपीएमएल मोडकळ स आली असून सतत तोटयात आहे.  तसेच पुणे 
महानगरपािलकेतील काह  नगरसेवकांनी पीएमपीएमएल कंपनी या वभाजनाचा ठराव 
डसबरम ये पार त केला आहे. आ ण तशा कारचा ताव सु दा यांनी शासनाकडे पाठ वलेला 
आहे. आपण सु दा याच प दतीने ठराव क न दाखवून दयावे. पंपर  िचंचवड शहराची वतंञ 
यव था कर यासाठ  वतंञ ठराव करावा अशी वनंती आहे. पुणे महापािलकेनी असा ठराव 
केला या ठरावाब ल उलटसुलट चचा होत असून यामुळे पीएमपीएमएल मधील अिधकार , 
कमचार  याचंी मन: थती धा झालेली आहे. यातच सतत पंपर  िचंचवड मनपा व 
पीसीएमट चे कमचार  यांचा अवमान होत आहे. पीएमपीएमएलची थापना पुणे व पंपर  
िचंचवड या दो ह  शहरातील नागर कांना उ म दजाची सावजिनक वाहतूक सेवा उपल ध 
हो या या हेतूने था पत झालेली आहे. मुळात पीसीएमट  या पंपर  िचंचवड मनपा वाहतूक 
सं थाची आथ क व सांप ीक थती ह  पीएमट  या पुणे मनपा या वाहतूक सं थेपे ा 
िन तच चांगली होती. पीएमट ची वास वाहतूक गाडया, वासी सं या, कमचार  सं या यांचे 
माण जा त असून दवस दवस अनाग द  कारभार व कजाचा ड गर यामुळे यांची आव था 

पुणपणे मोडकळ स आलेली आहे. या तुलनेत पंपर  िचंचवड मनपा पीसीएमट ची आव था 
चांगली आहे. राजक य व आिथक कारणा तव दो ह  पीएमट  व पीसीएमट  सं थाचे झालेले 
वलीनीकरण आज ददवाने सव कमु चा-यांचे खलाडू वृ ीने मनोमीलन एकिञतपणे झालेले 
दसत नाह . तसेच पीसीएमट  कमचा-यांना अपमाना पद वागणूक दली जात आहे. याचा 
वचार करता पीएमपीएमएल पासून पंपर  िचंचवड शहरासाठ  वतंञ वाहतूक यव था करावी 
अशी मी महापौर साहेब आप याला वनंती करतो.  ामु याने पुणे, पीएमपीएमएलची नजर 
आप या िनगड , भोसर  या ठकाणी मोठे डेपो आहेत या यावर यांची नजर आहे आ ण हे 
डेपो कसे हा तगत करता येतील याची यूहरचना ते करतात. आ ेकर साहेब आप याला 
म यंतर  फोन केला होता, काळेवाड  फाटयावर बस बंद पडलेली होती चार दवस ती बस या 
ठकाणी बंद होती. या बस म ये काह  झोडपे बसलेले होते काह  नागर क या ठकाणी दा  
पीत बसलेले होते. शेवट  मी दोन तीन मुलानां घेवून या ठकाणी बस मधील जे दा  पीत होते 
यांना, पोलीसाना बोलावल आ ण पोलीसां या वाधीन केल. अशीजर आव था असेलतर 

िन तपणे ह  जी काह  सावजिनक वाहतूक यव था आहे ती मोडकळ स येईल.  महापौर 
साहेब, माझी आप याला वनंती आहे क  आपण पु हा एकदा या वतंञ वाहतूक वर वचार 
करावा. ध यवाद.   
 
मा.सुलभा उबाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह आज या ठकाणी 
पीएमपीएमएलचा वषय आहे. महापौर आता हणा या क  अवलोकनाचा वषय आहे यामुळे 
या वषयावर कतीह  चचा केलीतर  ती िन फळ आहे कारण आपण हे पैसे देवून बसलो 
आहोत. महापौर साहेब या ठकाण या मु य कायकार  अिधकार  मुयरा िशंदे आहेत यांना 
या ठकाणी आपण बोलावलेले होते या या ठकाणी आले या नाह त यांचा मी जाह र िनषेध 
या ठकाणी करते. काल या वतमानपञाम ये बातमी आली. पञकारानी असं वचारले एवढया 
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बसेस टवर बंद आहेत याचे कारण काय? तर याच कारण काय हे मला माह ती नाह , 
मला सांगता येणार नाह , असे बेजबाबदार व य या मॅडमनी केल.े यामुळे यांचा िनषेध 
या सभागृहा या वतीने करणे हे म ा  आहे. मा.महापौर साहेब, कुठलाह  नवीन अिधकार  
यावेळेला या ठकाणी येतो यावेळेला यांनी यांची माह ती देणेची या ठकाणी  परंपरा आहे. 

या मॅडम नवीन आले या आहेत. यां याकडे कोणकोणता चाज आहे, कोणकोणती जबाबदार  
आहे कंवा कुठल काम या करणार आहेत याची माह ती आ हांला नाह . महापौरांनी 
बोलावूनह  या या ठकाणी आले या नाह त. आ ेकर साहेब तु ह  येवून काह  फायदा नाह . 
कारण तु ह  दरवेळेस येतात तेच ते रपीट या ठकाणी करायच नाह . मा.महापौर साहेब, 
मा.आयु  साहेब, पीएमपीएमएलची थापना यावेळेला झाली यावेळेला मा ती भापकर, 
आ पा बारणे हे सभागृहात सद य हणून होते यावेळेला सगळयांनी आ ह  या 
पीएमपीएमएल या थापनेला वरोध केलेला आहे.  जबरद तीने लावलेले हे ल न आहे यामुळे 
ते पुढे चाल याचा च येत नाह . दो ह  महापािलकेम ये स ा अस यामुळे  तीकड या 
पदािधका-यांनी ठर वले यां यावर वर या पालकमं यांनी ठर वले क  या ठकाणी ह  कंपनी 
थापन करायची आ ण ह  कंपनी थापन कर याची येथील सु दा काह  पदािधका-यांची इ छा 

नसताना सु दा बळजबर ने ह  कंपनी थापन कर याचा घाट घातला गेला. या या मागची 
कारण याम ये लोकिनयु  ितिनधी आम या महापािलकेचा एकह  नाह , पु याचे एक आहेत 
बाक  सव शासन िनयु  अिधकार  आहेत यांची जबाबदार  काय आहे. यांनी 
पीएमपीएमएलचा आराखडा तयार केला यासंदभात काय काय काम केले याची माह ती 
िमळालेली नाह . बरेचसे असे  आहेत, स मा.सद यां या ाचे उ र दले जात नाह त. 
मा.आयु  साहेब सगळयांनी आता हणलं तु ह  आता आ य  आहेत, तु ह  आता अ य  
आहेत, परंतु तु ह  काय करणार आहेत हे मला माह ती आहे. नायक या प चर म ये एक 
दवसाचा मु यमंञी तस यांनी जे केले ते आपण क  शकणार का? या ठकाणी जोशी साहेब 
हे पीएमपीएमएलचे आ य  होते ते ता पुरते आयु  हणून या ठकाणी आले होते ते हणत 
होते मी ता पुरता आहे मला काह  अिधकार नाह त यामुळे मी कुठलेह  फायना शीअल िनणय 
घेवू शकत नाह  मी कुठ याह  करणावर सह  करणार नाह  असं यांनी सभागृहाम ये 
सांगीतल होत. मग तु ह  काय करणार दसरंु , तसे तु ह  सु दा ता पुरते या ठकाणी आहात, 
यामुळे तु हांला सु दा सावभौम अिधकार काय आहेत या यावरती िच ह आहे.  यामुळे 

आयु  साहेब असं हण यासाठ  आप यावर ती जबाबदार  लोटतोय यामुळे तु हांला 
िन तपणे खरंच या ठकाणी काह  अिधकार असतीलतर आता सभागृहात या या वषयावर 
चचा झालेली आहे या या वषयावर आपण एक मह याम ये हा माग काढला पाह जे. 
महापौर असतील, टॅ ड ंग चेअरमन असतील कोणीह  असेल या ठकाणी ऐकल जात नाह . 
आम या कडे घरकुल योजना सु  केलेली आहे या ठकाणी सव शहरातील नागर क राहतात 
तेथून यांना इतर ठकाणी जा यासाठ  शटलची यव था केली पाह जे यांना कुठह  जा यास 
माग नाह . यांची मुल अजूनह  पुव याच शाळेत आहेत. दलेल काम आपण पार पाडत 
नाह त. आपली बीआरट ची लाईन अशी आहे क  यामधुन एकच बस जाणार आ ण आपली 
बस बंद पड याची सं या बघीतलीतर व याम ये बस बंद पडलीतर े न आणून उचल या 
िशवाय दसरा कुठलाह  ु पयाय असणार नाह . अशा कारची काम आहेत, सभागृह ओरडतय, 
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आपण ऐकतोत परत अिधकार  बदलतात सगळे बदलून जातात. िनवडून येणारे असतात, 
जु या लोकांना माह ती असतं परंतु उपयोग काय. मा.आयु  साहेब, आप याला वनंती आहे 
आता जे जे सांगीतलेल आहे आ ण मागचे ोसीड ंग काढावे याम ये या या गो ी आहेत 
आ ण यांच रपीटेशन झालेल आहे या याकडे आपण ल  दले पाह जे. आ ण बीआरट  येथे 
चालणार असे वाटत नाह  अशी आ हांला शा ती आहे. ते अजीबात येथे चालणार नाह , ते 
आ हांला बुलडोझर लावून काढावे लागेल. अशाम ये ह  बीआरट  आप याला चाल याची 
शा ती असेल तर संपुण शहरामधील शटलबस सेवा यामधुन गेली पाह जे जेणेक न र याच े
ॅफ क कमी होईल अशी सूचना मी या ठकाणी करते, ध यवाद.  

 
मा.झामाबाई बारणे- मा.महापौर साहेब, अिधकार  वग. या वषयावर भरपुर चचा झालेली आहे. 
आताच सुलभाताईनी सांगीतलेल आहे पीएमपीएमएलला मदत केलेली आहे परंतु या या 
पर सराम ये काह  अडचणी आहेत या सांगीतले या आहेत. येकानी आपआप या वॉडाब ल 
सांगीतलेल आहे. मी सु दा दोन वष झाले पञ दले आहे. याच उ र यांना या माणे आल 
या माणेच मलाह  आलेल आहे. आप या भागाम ये भरणा होणार नाह  अस पञ आलेल 

आहे. जर गाड च गेली नाह तर भरणा कुठून होणार आहे लोक आपोआपच गाड म ये येवून 
बसणार का. एक- दड क.मी.अंतरावर लोकांना गाड  पकडायला चालत जाव लागत. थेरगांव 
फाटयाला, १६ नंबरला जायच हणलतर एक क.मी.अंतरावर जायला लागतयं. गोरगर ब लोक, 
अंध, अपंग असतीलतर यांनी कसकाय जायचं. कारण र ते मोठमोठे आहेत २४-२४ मीटरचे 
र ते आहेत. या सुखसोई गोरगर बांना पाह जे या आपण देत नाह तर मग आपण हे पैसे 
कशासाठ  ायच,े काय कारण आहे आ ण का दले. याच पह यांदा उ र दयायला पाह जे 
कारण दोन वेळा मी पञ दलेल होत याच उ र असंच आलेल आहे. मग आप या नागर कांना 
जर सोईसु वधा  िमळत नसतीलतर काय उपयोग आहे. आता परवा सहा सात दवस झालेले 
असेल एका मुलीचा ऍ सीडट झालेला आहे ती मुलगी बला हॉ पटल म ये आहे यांना 
आपण काह  भरपाई देणार आहेत का? येक वेळेस पञ दलेल आहे याच उ र असंच 
आलेल आहे याचा काय उपयोग आहे यावर िनणय घेतला पाह जे. थेरगाव या चारह  बाजूने 
लोकांना जावे लागते या प रसराचा आराखडा दलेला आप याकडे पोहचलेला आहे. तर  
या ठकाण या गाडया चालू करा यात.   
 
मा.अिनता तापक र- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आम या काळेवाड तून वायसीएम 
हॉ पटलला जा यासाठ  बसची यव था नाह . गर ब लोकांना २०० पये र ासाठ  दयावे 
लागतात. कॉलेज या मुलांना पु याम ये जायच हणलतर  सु दा बससेवा नाह . मी मागे 
सु दा सभागृहास हे सांगीतल होत क  आम याकडे बसची सेवा नाह . आ ह  दरवेळेस ओरडतो 
तर  अिधका-यांना काह  वाटत नाह  ते हणतात तु ह  ओरडा आ ह  ऐक यासाठ  भ कम 
आहोत. गोरगर ब लोकांना र ाने जाणे परवडत नाह . तर  बस यव था करावी. 
 
मा.सुिनता वाघेरे- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, पंपर  गावातून दोन तीन देहू-
आळंद या बस बंद केले या आहेत. कोण याह  नगरसेवकांना सूचना न देता, पञ यवहार न 
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करता यांनी बस बंद केले या आहेत. देहू-आळंद हन मुल िश णासाठ  नवमहारा  ू
महा व ालयाम ये येतात. आ ह  वारंवार वचारना केलीतर ते हणतात बस चालू क  परंतु 
अजून चालू केलेली नाह . ये  नागर क सु दा भेटलेले आहेत, पञ यवहार केलेला आहे. तर  
आपण या बसेस चालू करा यात. 
 
मा.शारदा बाबर – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, पञकार आ ण अिधकार  वग आता 
डबल एक दोनतर  श द होतील. पीएमपीएमएल आ ण पह ले आपण र कम दलेली आहे हे 
एक दोन तर  श द डबल होणारच. मलाह  वाटल आता ये  सव नगरसेवक बोलले आहेत 
आपण काह  बोल यात अथ नाह  परंतु वषयाचे गांभीय समज यासाठ  सगळयांनी बोलाव.े 
आपली सावजनीक वाहतूक यव थीत असेलतर आप या रोडवर एवढा लोड येणार नाह . आ ण 
आ ेकरांना मला वाटत पुढची खुच  तर  दयावी हणजे मीट ंग होईपयत तर  यांच दशन 
होईल. वना सहकार नाह  उ ार, पण इथंतर आपला उ ारच दसतो. आपण एवढे अिधक पैसे 
देवून एवढा ञास का भोगतोय हेच मला समजत नाह . महापौर आपण या किमट वर आहात. 
आपण िसर असली ल  घालून वषय पुढे यावा. पंपर  िचंचवड या नागर कांना ञास सहन 
करावा लागतो याचा वचार करावा.ध यवाद, जय महारा .  
 
मा. वलास नांदगूडे – मा.महापौर साहेब, पीएमपीएमएलचा ज म कसा झाला, यावेळेला अशी 
चचा झाली लोक ितिनधी यव थीत कारभार करत नाह त हणून दो ह  बॉडया डझॉ ह 
क न पीएमपीएमएल ह  कंपनी यावेळेस थापन केली. मग लोक ितनीधीनं चांगल काम केल 
नाह  तर पीएमपीएमएलचा कारभार सुधारला का? अजीबात सुधारला नाह . लोक ितनीधी या 
चांग या प दतीने काम करत होते या या पे ाह  खराब काम या कंपनीने केलेले आहे. आज 
तु ह  पाह ल असेल क  नगरसेवकांचा या ठकाणी कती अपमान होतो. यांचे फोन उचलले 
जात नाह त, नगरसेवकांनी जर एखाद पञ दलतर याला उ र दल जात नाह . आज ह  
महापालीकेची सभा आहे, आयु  आहेत, महापौर आहेत, सव नगरसेवक या ठकाणी उप थत 
आहेत तर  पीएमपीएमएलचे अिधकार  उिशरा येतात हा सु दा आमचा अपमान आहे. संपुण 
पैसे तु ह  देवून टाकले, फ  माह तीसाठ  या ठकाणी वषय आलेला आहे. वा त वक पाहता 
आम याकडे काह  अिधकार राह लेले नाह त. एवढया अपमाना पद या गो ी नगरसेवकां या 
बाबतीत होतात, तर नागर कां या बाबतीत कती होत असतील. वेळेवर बस नाह , बसथांबा 
यव थीत नाह , बीघडले या बसेस या ठकाणी येतात, बस कधी व छ नाह . परवा ये  
नागर कां या सभेम ये एक वषय झाला, ये  नागर कांना या ठकाणी मुख पाहणे हणून ु
बोलावल होत. एका ये  नागर कांनी अशी हाक गत सांगीतली क  पंपळेिनलख पासून तो 
डे कनला चालला होता, या बसम ये तो र क सोसायट या तेथे चढला, बसम ये 
चढ यानंतर यांन पाह लतर फ  पुढ आ ण मागच सीट होते म ये सीटच बसायला नाह , तर 
तो हणाला सीट कुठे गेले, बसायला सीटच नाह त तर तो कंडा टर हणाला, ब स खाली ह  
मे ो आहे. कती आपमाना पद वागणूक दयायची. हणून आयु  साहेब तुम याकडे अिधकार 
आहेत आपण याम ये ल  घालाव.ं पंपर  िचंचवडचे नगरसेवक, नागर क अतीशय तळमळ ने 
या ठकाणी  मांडतात यांचे  सुटले पाह जेत अशी या ठकाणी मी वनंती करतो. 
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मा.आर.एस.कुमार- मा.महापौर साहेब, पीएमपीएमएलचे या या वेळ  ठराव आले या या 
वेळ  येक नगरसेवकांनी आपआपले वषय सभागृहासमोर मांडलेले आहेत. मा.आयु  साहेब, 
द ा साने यांनी सांगीतले आहे, यांनी पञ दले आहे. पीएमपीएमएल ह  कंपनी र ज ड झाली 
का? याची माह ती देवू शकत नाह . येक वष  ऑड ट रपोट हा सद यांना दयायला पाह जे. 
तु हांला आम याकडून पैसे पाह जे पण तुम याकडे काय चालत हे आ हांला माह ती नको का? 
हणून माझी वनंती आहे क  येक वष  या सभागृहाला ऑड ट टेटमट आपण दयायला 

पाह जे. या सभागृहाम ये एकह  सभासद यां या स हसेस ब ल, ट ब ल समाधानी नाह , 
बस ब ल समाधानी नाह , यव थीत उ र देत नाह त, आमचे काम होत नाह त. सगळयाच 
टम ये ॉफ ट िमळणार नाह . ह  जनसेवा आहे आ ण जनसेवा असताना काह  टम ये 
ॉफ ट जा त िमळणार नाह . ऍ ीमट माणे पह ले तीन वष पैसे  दयायला पाह जे होते, आज 

सात वष झालेले आहे, कती वष पैसे दयायच.े आप या सेवेब ल आ ह  समाधानी नाह त असे 
अनेकांनी सांगीतलेले आहे. पीसीएमट  कमचा-यांना सावञ आईची वागणूक दली जाते. अनेक 
लोक रे युलर रटायड झालेल ेआहेत यांना ॅ युएट , पीएफचे पैसे िमळाले नाह त, पे  
नाह . हे पैसे िमळाले पाह जे, करोडो पये तु ह  दो ह  सं थेकडून घेता हे पैसे कुठे जातात. 
या वषयावर कतीह  बोललेतर  कमीच आहे, हे कुठेतर  आता सुधारायला पाह जे. आताच 
उबाळेताईनी सांगीतले जबरद तीने लावलेले हे ल न, असे सांगीतले आहे तसे असेलतर आपण 
घट फोट घेवू व आपण वतंञपणे ा सपोट चालव.ू आपण आप या ने यांना समजावून सांगू, 
तु ह  पीएमपीएमएल ह  कंपनी केली परंतु ह  सेवा नागर कांना िमळत नाह , नागर कांचे 
समाधान होत नाह  तर  लवकरात लवकर पीसीएमट  व पीएमट  वेगळे करा असे आपण 
आप या ने यांना सांगायला पाह जे आ ण लवकरात लवकर पीएमट  आ ण पीसीएमट  वेगळे 
कर यासाठ  य  केले  पा हजे. 
 
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आ ेकर साहेब आप याला काह  
बोल यात अथ आहे असे मला वाटत नाह . मु य कायकार  जे आहेत यांनी या ठकाणी 
यायला पाह जे होते. महापौरांनी सांगून सु दा जर या सभागृहाम ये आ या नसतीलतर पंपर  
िचंचवड सु दा पु या या तोड सतोड आहे हे ल ात घे यासारखी गो  आहे. आ ह  कायम 
वारंवार बोलतोत हे ऐक यासाठ  खरे अ य  या ठकाणी पाह जेत, तसेच नवीन मॅडम सु दा 
नाह त. पीएमपीएमएल या अ य ांना सु दा येथे बोलावले पाह जे. यांना या ठकाणी एकदा 
बोलवा ते फ  पु याम ये काम करतात, पंपर  िचंचवडचे नगरसेवक काय बोलतात हे 
ोसीड ंग या ठकाणी घेवून जाव.े आ ह  आजपयत एवढे पैसे देत आलेलो आहोत, अ रश: 

आ हांला कंटाळा आलेला आहे. या ठकाणी बागवे यांनी ठराव मांडला तो आ हांला पाच या 
िमनीटाला कळाला क  पु याम ये जी.बी.म ये ठराव मांडला आहे. आ हांला ठराव करता येत 
नाह  अशातला भाग नाह , आ हांला सु दा येथे ठराव करता येतो. यावेळेला ह  कंपनी झाली 
यावेळेला हे यव थीत काम कर याचे ठरले, हे काम यव थीत माग  लावले पाह जे. 

कुठलाह  बझनेस असो, तो वडापाववाला सु दा बंगला बांधतो मग पीएमपीएमएल कशी काय 
घाटयात जाते. घाटा यायला यातून फुकट वासी  घेवून जातात का? येक अिधका-यांनी 
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आ मपर ण करणे आव यक आहे. नाह तर तूम या कायशाळा लावा यात, आपला बझनेस 
तोटयाम ये का येतो  आप या कायाची मता नाह  का?  पीएमपीएमएल या अिधका-यांची 
काय मता नसेलतर पगार का घेता हे तपासून बघीतले पाह जे. माणूस सहन करतो परंतु 
दसरा समोरचा माणूस ञास देतोच असं चाललेल आहेु . आज पु याम ये टोटल कती कमचार  
आहेत. आम या कडून ६०-४० या रेशो माणे, येथून मागेतर ५० ट के माणे पैसे दलेले 
आहेत. आज तु ह  ६०-४० माणे पैसे घेणार असालतर आम या कमचा-याना काह  ानच 
नाह  का. आज कतीतर  असे कमचार  आहेत क  यांच वॉलीफ केशन नाह  परंतु ते ितक ट 
चेकर आहेत मग आम याकड ल लोकांना मोशन दयायला नको का? जर साडेनऊ हजार 
कमचार  असतीलतर लास-१ अिधकार  आमचा फ  एकच आहे. मग आमचे काह  िचचंोके 
आहेत का? आ ह  पैसे द यनंतर अिधकार  लोकांनी काम केली पाह जेत, ते काम करत 
नाह त आ ण पगार माञ वारेमाप यायचा. तुम या गाडया कोणकोण या टवर कती कती 
पळतात, वत: या गाडयांब ल बोलते पीएमपीएमएल या गाडयांब ल नाह  बोलत, सगळया 
अिधका-यां या गाडयाला जीपीएस बसवा, सगळया अिधका-यांची शेती, यांचे घर गावाकडचे 
लोकेश स हे सगळे मला माह ती आहे. यां या गाडया पीएमपीएमएलसाठ  वापर या जातात 
का, कशासाठ  वापर या जातात, या यावरचा पे ेलचा खच हा बघावा. या लोकांनी मागे-पुढे 
के यानंतर यांचे वॉलीफ केशन नसताना दलेले मोशन याची याद  करावी, मा याकडे 
नावासगट याद  आहे. तेथे जाह रातीवर, ितक टाचा, टायर रमोटवर ाचार आहे. मगाशी 
माझे सहकार  बोलले असतील, मानेसाहेब यातील नाह त परंतु मी सांगते एवढया कमचा-
याम ये ते एकच अिधकार  आहेत पण यांना जाणुनबुजून ञास दला जातो. ९५०० कमचा-
याम ये आमचा फ  एकच लास-१ अिधकार  आहे बाक चे कोणी लोक नाह त का? आ हांला 
६०-४० या रेशो माणे  या ठकाणी मोशन देत नाह त. तुमचे सगळे वॉलीफाय लोक 
असतीलतर ते मला मा य आहे पण तुम याकड ल लोक वॉलीफाय कमी असतील आ ण 
यांना जा तचा पदभार दलेला असेलतर आम याकड या लोकांना का दयायचा नाह . पंपर  

िचंचवडम ये पीएमपीएमएलच नाह , आयु  साहेब, पह यांदा यांना पंपर  िचंचवडम ये 
ऑफ स कर यासाठ  यांना या ठकाणी जागा दयावी. ते आले क  कुठेतर  मा या केबीनम ये, 
महापौरां या केबीनम ये येतात. १२८ नगरसेवकांना, कमचा-यांचे  मांडायचे असतीलतर 
मनपा ब ड ंगम ये पीएमपीएमएलसाठ  एक कायालय दयावे, आ ण याची कायवाह  या 
आठवडयाम ये करावी. यांना समजले पाह जे कमचा-यांचे काय ॉ लेम आहेत. आज 
मा याकडे भीसे हणून माणूस आलेला होता वय वष ५५ माग या मह याम ये  †ò सीडट 
झाला या या डोळयाच ऑपरेशन झाल आ ण तो िचखली मधुन को ूड डेपोला रोज कामाला 
जाणार, तो कसा जाणार. तूम या िश ट कशा असतात काह  लोकांना तर पाहाटे ३ वाजता 
घरातून बाहेर पडावे लागते. काह  लोकांनी वनंती के यानंतर सु दा तु ह  बदली करत नाह त. 
एकच रेशो ठेवावा पंपर  िचंचवडमधील लोकांना पंपर  िचंचवड ह म ये दयावे व पु यातील 
लोकांना पुण ेह तच दया. कशाला आमची लोक लांब पळवायची. िनगड चा माणूस वारगेटला, 
हाडपसरला जाणार. पाहाटे ३ वाजता जायचे असेलतर १.३० ला याला बाहेर पडावे लागते 
ते हा तो हाडपसर गाठू शकतो हणजे याचे फॅिमली लाईफ ड टब यामुळे पंपर  िचंचवडचे 
कमचार  पंपर  िचंचवडम ये असावे व पु याचे कमचार  पु याम ये असावे. मा.महापौरांची 
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आकुड  रे वे टेशन ते भोसर  ह  बस यांनी बंद केलेली आहे. भोसर तून काह  कामगार 
कामासाठ  मंुबईला जातात, िश णासाठ  ड .वाय. पाट ल कॉलेजला वदयाथ  भोसर  मधुन 
येतात. पाच बस चालू हो या आता यातील दोन बस चालू असतात. यातली एक बस बंद 
असते एकच चालू राहते. यांना र ावा यांकडून, आरट ओ कडून िमळतात का नाह  हे मला 
माह ती नाह  आ ण मला या वषयावर जायच पण नाह , परंतु हे यो य नाह . आ हांला येथे 
बस ट िमळाले पाह जेत. तु ह  चौकशी करा, भरणा झाला पाह जे या मताशी आ ह  सु दा 
आहोत, लॉस झाला पाह जे असे हणत नाह . काञज बस, वायसीएम, पुणे महापािलका बसेस 
चालू करा यात अशी मागणी असताना सु दा चालू के या जात नाह त. पु याम ये मॅ◌ाडनला, 
िस बायोसीसला आम या येथील वदयाथ  िशकायला जातात या लोकांना तु हांला बसेस देता 
येत नाह त, परंतु आयु  साहेब आपण पैसे मागीतले क  देतोत. बोनसचे पैसे मागीतले क  
देतोत, माग या वेळेस दवाळ चा बोनस देताना मी वत: पु याम ये पीएमपीएमएल या 
डेपोला गेले होते सगळे कमचार  अ रश: दवाळ या बोनससाठ  वाट बघत होते.  आपण 
मागीतले क  एक िमनीटात पैसे देतो, पुणे मनपा पैसे देत नाह . पुणे महापािलकेकडे कती 
याज िनघाले हे यांना बघायला लागेल. आमचे पैसे द यानंतर यांचे बोनस होणार होते, पुणे 
मनपाने नंतर शेवट या णी पैसे दल.े हे बरोबर नाह , आम या पैशाला याज नाह  का. 
आमचे कमचार  २५०० असलेतर  या ठकाणी कमचा-यांनी ह आरएस घेतलेला आहे. मा या 
वॉडातील ७० कुटंूब पीएमपीएमएलम ये आहेत एक सु दा सुखी नाह . प र थती फार वाईट 
आहे. अनुकंपा त वावरची तीच प र थती आहे. कमचार  मेला, याची बायकोह  मेली, यांची 
मुल उघडयावर आली यांचा संसार उघडयावर आला तर  लोकांना पैसे िमळत नाह त. माणस 
मेलीतर  यांना पैसे देवू नका, माञ आम याकडून या. वैय क आ ेकर साहेब यांना आ ह  
बोलत नाह त तर पीएमपीएमएल या खुच वर बसले या अिधका-यांना बोलतो. यांचे ऑड ट 
 लअर आहे का हे बघाव.े आप या ऑड टरनी याची दखल यावी, हे पैसे कसे वापरतात 
याचे दाखले यावेत. एमआयड सी डेपोचे काम कर यासाठ  पञ दलेले आहे याचे उ र 

सु दा िमळत नाह . आप याला मा यता यायची असेलतर हे लोक अट  टाकतात, काय कारण 
आहे इमारती बांध यासाठ  हे पैसे देतात का? बस चालवायला पैसे आपण देतो. इमारत 
बांधायला हे पैसे देणार आहेत का, क  यांनी अट  शत  टाकाय या, का यांनी लॉट घेतलेला 
आहे, लॉट घे यासाठ  महापािलकेनी पैसे दले आहेत ब ड ंग आपण बांधणार आहोत आ ण 
मीजास पीएमपीएमएलची. तर  आयु  साहेब आपण यावर वचार करावा. ६०-४० रेशो माणे 
आम या कमचा-यांना मोशन िमळाल पाह जे. पुढ या वेळेस असे अवलोकनाचे वषय आणू 
नका, आण यास तूम याकडून वसूली कर यात यावी असा ठराव सु दा येथे आ हांला करावा 
लागेल. आ हांला पीएमपीएमएलला पैसे दयायचे नाह त आ ण आयु  साहेबांनी दलेतर 
यांचेकडून ते वसुल कर यात यावे. आमचा माणूस चुकलातर  याला पाठ शी घालू नका. 

टे कोने सु दा मा य केलेले आहे आम याकडून बॉ सम ये चुक चे गेलेल ेआहे हणून असं 
असताना या एक य ला सारख टागट केल जात, कारण क  हा अिधकार  पंपर  िचंचवडचा 
आहे हणून. तो एक माणूस बाहेर पडला क  सव दकान पु यावा यांना र कामीु च झाली आ ण 
हणून या माणसाची काह ह  चूक नसताना याला याम ये गोवल जात याला ञास दला 

जातो. आ ेकर साहेब तु ह  ञास देत नाह त हे मला माह ती आहे तु ह  यां या बरोबर 
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आहेत. परंतु तुम याकडची जी चैन आहे यां यामाफत या पंपर  िचंचवड या एका माणसाला 
बाहेर काढ यािशवाय पयाय नाह  हणून या माणसाला ञास दला जातो परंतु ६०-४० या 
रेशो माणे आ हांला मोशन िमळाले पाह जेत. आमचे कमचार  सु दा तेथे मानाने जगले 
पाह जेत. आ हांला सु दा तेथे ४० ट के मोशन िमळाले पाह जेत. येथून पुढे आ हांला जो 
पयत मोशन देत नाह त, आम या माग या मा य होत नाह  तोपयत एकह  पयाचा वषय 
या ठकाणी आणायचा नाह  आ ण जर वषय आणलातर आम याकडून या वषयाला मंजूर  
िमळेल अशी अपे ा क  नका उलट असा ठराव करणार क  यांनी दले, यांची या यावर 
सह  आहे यां या पगारातून, यांना िमळणा-या पुढ या पैशातून वसुल करावेत असे मी 
सांगत.े  हा वषय अवलोकनाथ आहे हा वषय मंजूर करावा.  
 
मा.महापौर-  सव नगरसेवकांनी यां या भावना, यथा, माग या मांडले या आहेत या 
आ ेकर साहेब आपण यां या माग या मा य करा यात, नवीन ट आहेत ते मा य केले 
पाह जेत आ ण दरवेळेस िमट ंगला आपण बोलवतो ते येत नाह त येथून पुढे िमट ंगला यांनी 
यायलाच पाह जेत, आ ण आपण ऑफ स मागीतलेल आहे तेह  लवकरात लवकर दे याच काम 
या मह नाभरात केल पा हजे आ ण आप या ह मधील कमचा-यांना आप या ह म येच ठेवले 
पाह जे आ ण कमचा-यांच े मोशन लवकरात लवकर केले पाह ज.े अवलोकनाचे वषय अगोदर 
पैसे देता नंतर वषय आणता येथून पुढे जोपयत आप या माग या या आहेत या मा य 
होत नाह त तोपयत असे अवलोकनाचे वषय आणू नयेत.    
   
मा. वीण अ ीकर (पीएमपीएमएल)- मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद यांनी भावना य  
केले या आहेत. सव स माननीयांची जी काह  पीएमपीएमएलला पञ येतात याचे होकाथ  
असो कंवा नकाराथ  असो उ र ायला पाह जेत याबाबत मी वत: ल  घालीन जे काह  
स मानीयांचे पञ येतील याला होकाथ  कंवा नकाराथ  जे काह  उ र असेल ते मुदतीम ये 
देणेत येईल अशी मी खाञी देतो. पीएमपीएमएल या थापनेचा वषय िनघाला पीएमपीएमएल 
ह  १६ ए ल २००७ या शासन िनणया दारे थापन झालेली आहे. पुव पीएमट  व पीसीएमट  
िमळून २००७ साली ह  कंपनी थापन झालेली आहे. ह  कंपनी †ò ट १९५६ खाली आरओसी 
यां याकडे र ज ड झालेली आहे. याची त सभागृहाला सादर कर याची यव था करतो. 
बस टॅ ड ब ल वषय िनघालेला होता. पुणे महामंडळा या काय ेञाम ये याचे काय ेञ 
थोड यात सांगतो, पुणे महानगरपािलका, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, तीन कॅ टो मट, 
तीन नगरपािलका आ ण १२८ गाव एवढयांना स हस दली जाते. ह  सेवा ६८ लाख 
लोकसं येसाठ  देणेत येते व ४ हजार ६०० ठकाणी बस चालते. यापैक  आज या थतीम ये 
१६५० ठकाणी बसथांबे आहेत. पीएमपीएमएलबाबत काह  स मा.सद यांनी परदेशी साहेबां या 
काळात पञ दलेले होते असे सांगीतले. या पञाला अनुस न आ हाला बराचसा मोठा 
र पॉ स िमळालेला आहे. जवळपास  साडेदहा कोट  िनधी स मा.आमदार, खासदार, नगरसेवक 
यांचे माफत आ हांला िमळालेले आहेत. यामधुन ३४५ बस टॉप बांध याचे काम चालू आहे. 
१६५० ठकाणी बस थांबे आहेत उवर त ठकाणी बसथांबे उभार या या ीने यव था 
कर यात येत आहे. याम ये मा.खासदार, मा.आमदार, मा.नगरसेवक यां या िनधीमधून 
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बस टॉप बांध याचा आमचा य  चालू आहे तसेच बीआरट या मा यमातून पुणे आ ण 
पंपर  िचंचवड महापािलकेकडून बसथांबे बांधून िमळतात. जाह राती या मा यमातून बसथांबे 
बांधुन िमळ यासाठ  दोनवेळा जाह रात दे यात आलेली होती परंतु काह  कारणामुळे याला 
तीसाद िमळालेला नाह  आता आ ह  यातील या ञुट  आहेत या पुण क न तीस-या 

वेळेस जाह रात देतो ते कायवाह म ये आहे. जू या बस बाबत वषय िनघालेला आहे. 
पीसीएमट  होती यावेळेसची बससं या २१२ होती आजची बस सं या ४७८ आहे यात पुणे 
महानगर या बसेस आहेत. भाडेत वावर पुव या बससं या २६२ होती ती आता ४७८ आहे. 
बसमाग आज ७५ आहेत पुव  ६० होते. पुव चे उ प न ती क.मी. २२.४४ पै. होते आज ते 
४४.३० पै. . क.मी. आहे. ती बस रोजच ेउ प न २०२६/- होते ते आज २६३८/- पये आहे. 
एकूण बस शेडयुल पुव  १७५ होते ते आता ३६६ आहे. याचबरोबर नवीन आले या बसेस 
िनगड , भोसर , पंपर  या तीन डेपोम ये बस द या पाह जेत अशी त ार होती. नवीन बस 
महामंडळाकडे आले या आहेत यापैक  िनगड ला ५०, भोसर ला ३०, पंपर ला २५ बस 
आले या आहेत. ६६० बसेस पैक  ५०० बसेस आले या आहेत व १६० बसेस येणार आहेत 
यामुळे िनगड ला ५, भोसर ला ५ व पंपर ला ६ अितर  बस दे याचे िनयोजन आहे. 
ेकडावून बाबत वशेष ल  घालून तीन सटरचे आठरा सटर केलेले आहेत यामुळे ेकडावूनचे 
माण कमी झालेले आहे यापुढेह  ेकडावुनच े माण कमी हो यासाठ  य शील आहोत. बस 

बंद पड यानंतर लवकरात लवकर दोन तासाम ये ती बस हल व या या ीने य शील 
आहोत. वेळापञकाबाबत सांगतो क , ४६०० ठकाणी बसथांबे आहेत, पाचशे ते सहाशे ठकाणी 
अशा वेळापञकाची माह ती आहे. यासाठ  जाह राती या मा यमातून िनवीदा लोट केलेली 
होती, या दोन वेळेला लोट केले या आहेत यातून र पॉ स आला नाह , र पॉ स न 
ये याची कारण शोधून काढन यातील ञुट  काढन आता तीसू ू -यावेळेला पुढ या आठवडयात 
िनवीदा काढत आहोत. ४६०० ठकाणी बसथांबे आहेत या ठकाणी वेळापञक आ ण बसथांबे 
या ीने कायवाह  कर यासाठ  य शील आहोत. अनुकंपा त वावर ल भरती बाबत वचारले, 
याब ल सांगतो क  २००७ पासून आतापयत एकूण २१० करण िनकाली काढलेले आहेत. पुणे 

महापािलकेच े १२२ व पुव पीसीएमट चे १०४ असे २२६ अनुकंपाच े करण िनकाली काढलेले 
आहेत. एकूण ७५ करण हे कागदपञा अभावी लंबीत आहेत यामुळे आ ह  पुढे कायवाह  
क  शकत न हतो. यांना वैय क पञ दलेले आहेत, दोन दोन वेळेला पञ देवून यांचेकडे 
कमचार  पाठवून बोलावून घेतलेले आहे एवढे क नह  ३० य ंचा संपक होवू शकत नाह .  
४५ पैक  १५ य ंनी कागदपञ पुण केलेले आहेत याची ू ट नी चालू आहे. पुढ या पंधरा 
दवसात याची कायवाह  पुण करत आहोत. उवर त ३० पैक  १८ अपाञ आहेत २२ जनांचे 
कागदपञ अपुण आहेत ते पुण कर याची तयार  महामंडळा माफत सु  आहे. २००८ व २०१० 
चे जे काह  महामंडळाचे शासन धोरणा माणे धोरण आहे या ाणे करणार आहोत. 
अ थापना या बाबतीत सांगायचे झालेतर आप याकडे पुणे महानगर थापन झा यापासून 
एकञीत असा अ थापना आराखडा न हता. २०१२ साली अ थापना आराखडा तयार केला 
सीआयआरट कडे स मा.बोडामाफत सादर केला बोडने सीआरट माफत तपासून घे याचे सांगीतले 
या माणे सीआरट कडून २०१३ ला तो तपासून आला व जानेवार  २०१४ ला अ थापना 

आराखडा अंतीम क न मा.बोडाची याला मा यता िमळालेली आहे. याबाबत पुढची कायवाह  
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हरकती व सूचना आहेत या कायवाह म ये आहेत. यानंतर पुढ या दोन मह याम ये 
आराखडा लागू होईल यानंतर पीएमपीएमएलचे दो ह  कमचार  एकञीत असतील आ ण या 
अ थापना आराखडया माणे यांना यां या सेवाजे ते माणे िन त पदो न या िमळतील पण 
याला आणखीन दोन मह ने तर  लागतील. जोपयत अ थापना आराखडा पुण होत नाह  

तोपयत आप याला रो टर तपासून घेता येत नाह  आ ण रो टर तपासणी झा यािशवाय 
आप याला पदो नतीची पुढची कायवाह  करता येत नाह . ऑपरेशनल लॉसेस ब ल वषय 
िनघालेला होता. सन २०१३-१४ चा महामंडळाचा जो ऑपरेशनल लॉस आहे तो १३१ कोट  ८८ 
लाख आहे. हा जो ऑपरेशनल लॉस आहे तो अ थापना खच, इंधनामधील दरातील वाढ, 
पेअरपाटम ये दरामधे झालेली वाढ आ ण २०१३ पासून आ ह  भाडेवाढ केलेली नाह . ३६९ 
ट महामंडळामाफत चालवले जातात यापैक  फ  ३५ ट १ क.मी. गाड  चाल व यासाठ  

जो खच येतो यापे ा जा त उ प नम ये चाल वले जातात परंतु उवर त ३३४ ट लॉस म ये 
आहेत. या चार पाच मु ामुळे ामु याने जो काह  ऑपरेशनल लॉस आहे तो आलेला आहे. 
याम ये १३ जानेवार  २०१३ पासून डझेलची वेल पॉलीसी क शासनाकडून लागू झालेली होती 
ते हा पासून महामंडळाला जे डझेल िमळणार याम ये मोठया माणात वाढ झालेली आहे. 
१३ पये ती लीटरला फरक होता तो तसाच वाढत जातो आ ण माच २०१३ पासून भाडेवाढ 
सु दा झालेली नाह . याचा एकञीत फरक हा लॉस वाढ याला झालेला आहे.  
 
      यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
      अनुकूल-८१      ितकूल- ० 
      अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
        ------                                             
मा.वैशाली काळभोर- मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

                                          वषय मांक- ३ 
दनांक – ५/७/२०१४            वभाग- मा.आयु      

                                      
      संदभ –१) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/क /११७/२०१४  
           दनांक २६/०३/२०१४ 
सौ.िनमला वजयराव ताप कर यांनी पं.िच.मनपा िनवडणुक २०१२ म ये िनवडुन   

आले या सौ. वनया द प तापक र व ी. िनतीन ताप काळजे यांचे अनािधकृत 
बांधकामाबाबत द.२९/१२/२०१३ रोजी अज दाखल केला होता. या अनुषंगाने यांनी 
सौ. वनया द प तापक र व ी.िनतीन ताप काळजे यांचे व  मा.उ च यायालयात 
यािचका . ३११७/२०१२ व ६२६५/२०१२ दाखल के या हो या. यातील मा.कोटा या 
आदेशा माणे संबंधीत अनािधकृत बांधकामाबाबतचा िनणय यायालया या कायक ेत असलेने 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम २०१२ कलम १०/१ (ड), ११ व १२ या तरतुद या 
अनुषंगाने सौ. वनया द प तापक र यांना नोट स . था/इ /े१२/२०१४ द.१०/२/२०१४ व 
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ी.िनतीन ताप काळजे यांना नोट स . था/इ /े१४/२०१४ द. १०/२/२०१४ नुसार 

अनिधकृत बांधकामाबाबत खुलासा माग वणेत आला होता. 
सौ. वनया द प तापक र यांनी द.२४/२/२०१४ रोजी सादर केले या खुला याम ये 

सदरची मालम ा/बांधकामे माझे सास-याचे असले तर  ते मा यावर अवलंबून नाह  व मी 
अनािधकृत बांधकाम केलेले नाह , यामुळे महारा  महानगरपािलका अिधिनयम २०१२ कलम 
१०(१) (ड) या तरतुद  मला लागु होत नाह , असा खुलासा सादर केला आहे.  

ी.िनतीन ताप काळजे यांनी आपले द.२४/२/२०१४ रोजी आपले खुला याम ये 
सदरची मालम ा/बांधकामे ह  माझे वड लांचे मालक ची असून या िमळकतीशी माझा काह ह  
संबंध नाह . माझे वड ल माझेवर कोण याह  कारे अवलंबीत नाह , यामुळे महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम २०१२ कलम १०(१) (ड), ११ व १२ या तरतुद नुसार माझे व  
कोणतीह  कायवाह  ता वत क  नये असा खुलासा सादर केला आहे.  

स मा.सद यांनी सादर केले या खुलाशानुसार अनिधकृत बांधकामामुळे महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम २०१२ चे कलम ११ व १२ मधील तरतुद  अ वये सद यांचे 
अहतेबाबतचा  िनमाण झा याने मा. यायािधशांकडुन िनणय ा  क न घेणे आव यक आहे 
व यासाठ  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम २०१२ कलम १२ मधील तरतुद  नुसार असा 
संदभ मा. यायालयाकडे कर यासाठ  मा यता देणेत येत आहे.   

 
मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देते. 
 
मा.मंदा कनी ठाकरे-  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ चा वचार पुढ ल सभेचे  
वेळ  करणेत यावा अशी सूचना मी मांडते. 
मा.शकंुतला धराडे – मा.महापौर साहेब, सूचनेस मी अनुमोदन देते. 
 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता—                                                                                                

ठराव मांक - ४९४                                      वषय मांक - ३ 
दनांक – ५/७/२०१४            वभाग- मा.आयु      

                                      
   संदभ –१) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . था/क /११७/२०१४  

             दनांक २६/०३/२०१४ 
     वषय मांक ३ 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. 
        ------                             
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मा.वैशाली काळभोर- मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
ठराव मांक - ४९५                                     वषय मांक - ४ 
दनांक – ५/७/२०१४           वभाग- मा.नगरसिचव   
 

मा.म हला व बालक याण सिमती 
अ)  दनांक २६/०२/२०१४ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  

ब) दनांक १२/०३/२०१४ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  

मा. सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देते. 
  यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

      अनुकूल- ८१                ितकूल- ० 
      अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
        ------                                          
मा.वैशाली काळभोर- मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
ठराव मांक - ४९६                                     वषय मांक - ५ 
दनांक – ५/७/२०१४           वभाग- मा.नगरसिचव   

मा.शहर सुधारणा सिमती 
अ)  दनांक ०५/०२/२०१४ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  

मा. सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देते. 
  यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

      अनुकूल- ८१                ितकूल- ० 
      अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
        ------                        
        
मा.वैशाली काळभोर- मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
ठराव मांक - ४९७                                     वषय मांक - ६ 
दनांक – ५/७/२०१४           वभाग- मा.नगरसिचव   

मा. डा सिमती 
  अ)  दनांक ०१/०१/२०१४ व १५/१/२०१४ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  

  ब)  दनांक १५/०१/२०१४ चा सभावृ ांत  कायम करणेत येत आहे.  
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मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देते. 
  यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

      अनुकूल- ८१                ितकूल- ० 
      अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
        ------    
 
मा.महापौर- सवाचे आभार मानुन आजची सभा संपली असे जाह र करणेत येत आहे. 
 
 
 

                                                     (मो हनीताई वलास लांडे) 
महापौर 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  – ४११०१८ 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
नगरसिचव कायालय 

मांक – नस/४/का व/८००/१४ 
दनांक – २३ /०९ /२०१४ 
 

                                            
          नगरसिचव 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
               पंपर  – ४११ ०१८. 

 
     

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

         

    
 


