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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – १५ 

सभावृ ांत 

दनांक – २०.०३.२०१३     वेळ – दपार  ु २.०० वाजता 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे माच-२०१३ची मा.महापािलका सभा 
बुधवार द.२०.०३.२०१३ 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 होत.े   

 

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.बाबर शारदा काश 

१८. मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 

१९. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

२०. मा.उ हास शे ट  
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२१. मा.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 

२६. मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

२७. मा.(िचखले) मराठे अ नी अ जत 

२८. मा.भारती फरांदे 

२९. मा.आर.एस.कुमार 

३०. मा.जावेद रमजान शेख 

३१. मा.चा शीला भाकर कुटे 

३२. मा.भालेराव ितभा ाने र 

३३. मा.पांढरकर िनलेश शंकरराव 

३४. मा.नंदा वकास ताकवणे 

३५. मा.नेटके सुमन राज  

३६. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३७. मा.भ डवे संिगता राज  

३८. मा.मोरे र महाद भ डवेू  

३९. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

४०. मा.सुयवंशी आशा ाने र 
४१. मा.ल ढे गणेश नारायण 

४२. मा.शमीम पठाण 

४३. मा.†òड.संद प गुलाब िचंचवडे 

४४. मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

४५. मा.अपणा िनलेश डोके 

४६. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४७. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

४८. मा.जय ी वसंत गावडे 

४९. मा.पवार मनीषा काळूराम 

५०. मा. साद शे ट  

५१. मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 
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५२. मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 

५३. मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 

५४. मा.शेख अ लम शैकत 

५५. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५६. मा.मासुळकर समीर मोरे र 

५७. मा.वाबळे संजय म हारराव 

५८. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 

५९. सौ.गवळ  सुिनता (ताई) पांडूरंग 

६०. मा.सुपे आशा र वं  

६१. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

६२. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

६३. मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 

६४. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 

६५. मा.महेशदादा कसन लांडग े

६६. मा.†ò›.िनतीन ाने र लांडगे 

६७. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६८. मा. व नाथ वठोबा लांडे 

६९. मा.ननवरे जत  बाबा 
७०. मा.सावळे िसमा र वं  

७१. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

७२. मा.भोसले राहल हनुमंतराव ू  

७३. मा.पालांडे सुजाता सुिनल 

७४. मा.बहल योगेश मंगलसेन 

७५. मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 

७६. मा.िगता सुशील मंचरकर 

७७. मा.कैलास महादेव कदम 

७८. मा.छाया जग नाथ साबळे 

७९. मा.चाबुक वार गौतम सुखदेव 

८०. मा.आसवाणी स वता धनराज 

८१. मा.वाघेरे सुिनता राजेश 

८२. मा.आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम 
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८३. मा.वाघेरे भाकर नामदेव 

८४. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
८५. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

८६. मा.काळे वमल रमेश 

८७. मा.पाडाळे िनता वलास 

८८. मा. वनोद जयवंत नढे 

८९. मा.कैलास गबाजी थोपटे 

९०. मा. वमलताई सुरेश जगताप 

९१. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

९२. मा.बारणे िनलेश हरामण 

९३. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

९४. मा.आ पा उफ ीरंग चंद बारणेु  

९५. मा.बारणे माया संतोष 

९६. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

९७. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

९८. मा.कलाटे वाती मयुर  

९९. मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

१००. मा.च धे आरती सुरेश 

१०१. मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 

१०२. मा.िशतल व ठल ऊफ नाना काटे 

१०३. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

१०४. मा.जवळकर वैशाली राहलु  

१०५. मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 

१०६. मा.जगताप राज  गणपत  

१०७. मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 

१०८. मा.जगताप नवनाथ द  ु

१०९. मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

११०. मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 

१११. मा. शांत िशतोळे 

११२. मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी  

११३. मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 
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११४. मा.गायकवाड सं या सुरदास 

११५. मा.काटे राज  िभकनशेठ 

११६. मा.शडगे आशा सुखदेव 

११७. मा.मोटे करण बाळासाहेब 

११८. मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

११९. मा.संजय केशवराव काटे 

१२०. मा.धुमाळ बाबासाहेब िनवृ ी 
१२१. मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

१२२. मा.पाट ल सु जत वसंत 

१२३. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

१२४. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 

     यािशवाय मा. काश कदम-अित.आयु ,मा.सावंत-सहआयु ,मा.पवार,मा.मंुढे, 
मा.कुलकण ,मा.गावडे,मा.टेकाळे,मा.दरगुडेु –सहा.आयु ,मा.घाडग-ेमु यलेखाप र क, 
मा.चाकणकर- .नगरसिचव,मा.कांबळे- .शहर अिभयंता,मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, 
मा.च हाण,मा.काची-सहशहर अिभयंता,मा.भोसले-मु यलेखापाल,मा.गायकवाड- . 
आरो य वै .अिधकार ,मा.डॉ.पवन सावळे-अित.वै .अिधकार ,मा.भदाणे-उपसंचालक 
(नगररचना),मा.दधेकरु ,मा.िनकम,मा.च हाण,मा.शरद जाधव, मा.क पले,मा.साळवी, 
मा.पठाण,मा.लडकत, मा. परजादे, मा.बरशे ट , मा.स यद,मा.िशक,मा.िनकम-काय. 
अिभयंता, मा.भोसले- शा.अिधकार  (िश णमंडळ), मा.कांबळे- .िश णािधकार  
(मा य.),मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क,मा.पवार- .कायदा स लागार 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. 
 

(योगा चॅ पयनशीप िमळवणारे ी.संद प जनादन भापकर, अिभने ी सुवणा 
कमलाकर काळे, चैत य दलीप आफळे, एक लाख णां या डो यांची ऑपरेश स 
व मोफत औषध उपचार केलेले डॉ.मनोहर कृ ण डोळे, पृ वीराज शेखर लांडग,े 
वाजके, ीिनवास, सागर बनसोडे, सिचन बनसोडे तसेच प कार संघा या 
अ य पद  िनवड झा याब ल ीमती िनशा पाट ल यांचा मा.महापौर, 
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मा.अित.आयु , मा.पदािधकार , मा.गटनेत,े मा.नगरसेवक यां या ह ते स कार 
कर यात आला.)  

----------- 
(१) महारा  महानगरपािलका अिधिनयमामधील कलम ३९अ (१) मधील 

तरतुद नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेसाठ  न याने आणखी एक 
अित र  आयु  या अिभनामाचे पद न याने िनमाण कर यास मा यता 
देणेबाबतचा मा.आयु  यांचा ताव सभा कामकाजात दाखल क न घेणेची 
मा.आयु  यांची मागणी मतास टाकणेत आली असता –  

अनुकूल - ८९     ितकूल –० 

अशी मते पडली व सदरचा वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत 
आला अस याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  

(२) मनपा डा धोरण मसु ास तसेच ३ डसबर अपंग दनािनिम  अंध, अपंग, 
व मितमंद व ा या या डा पधा आयो जत करणेकामी प रिश  अ/ब 
म ये नमूद तपिशलाचा मूळ धोरण मसु ात समावेश क न प रपूण डा 
धोरण मसु ास मा यता देणेबाबतचा मा.आयु  यांचा ताव सभा 
कामकाजात दाखल क न घेणेची मा.आयु  यांची मागणी मतास टाकणेत 
आली असता –  

अनुकूल -८९      ितकूल –० 

अशी मते पडली व सदरचा वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत 
आला अस याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  

        ---------   

मा.योगेश बहल :- मा.महापौर साहेब, संपूण शहरात चचा आहे. ख-या अथाने 
मनपा या सव सद यां या मनाम ये ख ख आहे. काल रा ी १२.०० पयत थांबून 
अंदाजप काला मा यता दली. यात काह  उपसूचना द या. यात LBT या 
अनुषंगाने १२०० कोट  उ प न अपे त धरले आहे. या सभागृहात अनेक ये  
सहकार , स मा.नगरसेवक उप थत आहेत. िनवडणूक होऊन एक वष झाले आहे. 
ख-या अथाने वेगवेग या तरतूद ं या अनुषंगाने रा य सरकारने महारा  
महानगरपािलका काय ाखाली कलम ३ नुसार महानगरपािलकेची िनम ती केली. 
या या कलम ५ नुसार घटने या ७४ या घटनाद तीु ला अनुस न 

महानगरपािलकांना वेगळा दजा दे यात आला असताना कलम ५ नुसार सव 
महापािलकांत काय ाखाली and have perpetual succession & a common seal असा 
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वाय  दजा असताना, यांना सव अिधकार असताना िनयमावली करणे, घटना 
बदलणे, कर कसे असावेत, कती असावेत याचे कमाल व कमान माण शासन 
ठरवते. हा आमचा संपूण अिधकार असताना, महापािलकेचा अिधकार असताना, 
वाय  सं थेचा अिधकार असताना, या यावर एक कारे अशा कारचे 

नोट फ केशन काढन रा य शासनाने या वाय तेलाू  घाला घातला आहे, लोकशाह ला 
घाला घालत असताना LBT लागू करायची आहे. LBT या ठकाणी लागू झाली 
आहे, या महापािलकांची अव था पहा. मीरा-भा दर महापािलका सोडली तर २/३ 
महापािलकांतील प र थती अितशय दयनीय आहे. पंपर  िचंचवड महापािलकेचा 
आिथक कणा जकात असून ७० ट के जकातीवर चालणार  मनपा आहे. एवढ  
मोठ  र क घेत असताना काय ाअ वये याची दरसूची आम यापयत यावी. ते दर 
आपण ठरवावेत नंतर याला अंितम मा यता दे यात यावी. िनयमावलीत कोण या 
व तूला कती जकात असावी याचा िनणय महापािलकेने घेतला. नंतर रा य 
शासनाने मा यता दली आहे. असा कार LBT लावत असताना का नाह ? कोण या 
व तूला काय दर असावेत, आज इंड जची प र थीती पाहत आहोत. सूचना सु ा 
के या क , उ ोजक टकले पाह जेत. उ ोगधंदे राह ले तर महापािलका चालेल. दर 
तुलना मक असणार आहेत. महसूलासाठ  चंड पैसा लागत असताना, ९४४ कोट  
भांडवली खच करत असताना, २०२४ कोट ंचे बजेट करत असताना, एवढ  तरतूद 
करत असताना, एवढ  र क यायची का? याला मा यता ायची का? LBT 
करायचा असेल तर कशा प तीने असणार आहे. यापा-यांची िनदशने झाली. प  
कोणताह  असो, स मा. सद यांचा जतका मानस मान आहे, तो यांना कळाला 
पाह जे, यांना िमळाला पाह जे. LBT चे नोट फ केशन काढन सरळ आम यावर ू
लादणार असाल तर ते आ ह  कदा प खपवून घेणार नाह . महापािलके या 
महासंघाने यायालयात धाव घेतली आहे. LBT करायचे असेलतर काय ाअ वये 
घटनेम ये ह क दलेला आहे. यानुसार LBT म ये कती दर लावावा, कोण या 
कारे असावा यासाठ  रतसर वषय असावा. रा य शासना या योजनेत द ती ु

क न वषय आम यासमोर यावा. मी वनंती करतो, महापौरांनी अिधका-यांना तशा 
कार या सूचना ा यात. LBT हणजे नेमके काय आहे. यात काय दर लावणार, 

उ ोजकांना व तूंवर कती पैसा लादणार. सामा यपणे महापािलका े ात अनेक 
कंप या आहेत. यात टे कोसार या कंप या यां याकडून ट ल,लोखंडाची वाहतूक 
असेल तर यावर कसा कर लावणार याची स व तर मा हती दे यात यावी अशी 
वनंती करतो.  
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मा.आर.एस.कुमार :- मा.महापौर साहेब, या सभागृहाचा अिधकार आहे. LBT हणजे 
काय? चाजस कती करणार हे ठरव याचा ह क आमचा आहे. सरकारला मान देतो. 
यां या ऑडर ओबे के या पाह जेत. बरोबर आहे. यांनी काढले या ऑडर 

आम यासमोर ठेवून आमची मते यायला पाह जेत. आ हाला व ासात यायला 
पाह जे. जे समाजगजना पेपरम ये आले आहे यात सावंत साहेबांब ल छापून 
आलेले आहे. वनंती करायची आहे, सावंत साहेब हे मनपातील िसिनअर अिधकार  
आहेत. यात जे काह  आरोप केले आहेत, यात त य आहे का? हे आ ा सांगू 
शकाल का. जे गंभीर आरोप केले आहेत, या या पाठ मागे काय झाले आहे मा हत 
नाह . कायदा स लागार हणून यांना अपॉ ट करत असताना यासाठ  लागणार  
वाली फकेशन यां याकडे न हती. ते १० वष यां याकडे सनद सु ा न हती.  

कायदा स लागार हणून यांना अपॉ ट केले. यांचा सट फ केटची डेट सु ा 
चुक ची आहे. एवढे झाले असेल तर पेपरम ये डसकस कर यापे ा सभागृहाचा 
अिधकार आहे. यां याब ल एवढे आरोप करतो ते खरे आहेत का नाह . पुढ ल 
िमट ंगम ये सभागृहाला टेटमट पाह जे. सवा या वतीने वनंती करतो. पुढ ल 
िमट ंगम ये यां या अपॉ टमटचे लॅर फ केशन ावे.  

 

मा. ीरंग बारणे :-मा.महापौर साहेब, या शहरात १ ए लपासून LBT लागू 
कर यासंदभात ये  सहकार  मा.योगेश बहल यांनी आपले मत य  केले. याला 
पाठ ंबा देतो. परंतू या संदभात स मा.आयु  आणी स मा. मंुढे साहेबांनी गे या 
एक म ह यापासून मनपात बैठका घेऊन सभागृहात सद यांना कोण याह  कारची 
क पना न देता, माह ती न सांगता यापा यांपुढे सादर करण केले. यांना बोलावून 
सांिगतले, पेपरम ये तशा कार या बात या िस  के या. यानुसार LBT लागू 
करत असताना कती उ प न होईल, LBT लागू के यानंतर कती र कम भरावी 
लागेल याचा आराखडा तयार केला. सभागृहात वषय चचला येतो. या सभागृहाला 
मा  आयु  व स मा. मंुढे साहेबांनी LBT मुख हणून सव सद यांना मा  
अंधारात ठेवले. सात याने याबाबत बोलत राह लो. मा.योगेश बहल यांनी हा मु ा 
उप थत के यानंतर शंका उप थत होते, स ा असणा-या सवात मो या प ाला 
सु ा व ासात न घेता मनमानी कारभार शासन कर त आहे. हे पु हा एकदा 
दाखवून दलेले आहे. लोकल बॉड  टॅ स लागू करत असताना ामु याने 
उ प ना या साधनांनुसार केलेले आहे. शासनाने जर  सांिगतले LBT लागू करा 
तर देखील महापािलकेला अिधकार आहे लागू करावा कंवा नाह . बी.पी.एम.सी. 
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अ टमधील िनयम ७४ नुसार अिधकार दलेला आहे. या शहरातील सवसामा य 
नागर कांवर आजपयत अ याय झालेला आहे. छोटे-मोठे यापार , यावसाियक 
यां यावर देखील अ याय होतो आहे. महापािलके या अंदाजप का या बैठक त 
अनके सद यांनी सु ा हा मु ा उप थत केला होता. १ ए ल पासून LBT लागू 
करणार अशी घोषणा आयु ांनी केलेली आहे. आपण ामु याने या घोषणेला छेद 
देऊन जोपयत सभागृहात हा वषय येत नाह  तोपयत LBT शहरात लागू क  नये 
अशी सूचना करतो. दसरा मु ा माु .आर.एस.कुमार यांनी उचलला आहे. याबाबत 
सांगतो, तु ह  आ हाला देखील ये  आहात. आपण व य केले याचा छेद करत 
नाह . परंतू या अिधका याने ३० ते ४० वष सेवा केली, नोकर  केली. या या 
रटायरमट या काळात आयु ांनी हा नवीन पायंडा पाडला आहे. डॉ.जगदाळे 
यां याबाबतीत हेच केले. महापािलकेतील मुख पदांवर काम करत असताना चूका 
शोधून कारवाई झाली असेल तर सेवा पूण करत असताना शेवट या काळात 
पिनशमट कर या या घटना जाणीवपूवक घडत असतील तर ामा णकपणे जो 
नोकर या मा यमातून सेवा करतो, याला कुठेतर  ास होतो. वाईट वाटत.े याचा 
गांिभयाने वचार करावा. ह  कारवाई होत असताना आय़ु याचा शेवटचा कालावधी 
असतो. सं थेची सेवा केली ामा णकपणे सेवा केली, यात काह  ुट  राह या 
असतील तर सेवेत असताना या कालावधीत दाखव या गे या पाह जेत. या दर ू
के या पाह जेत. याला पनीशमट िमळाली पाह जे. जाता-जाता अ याय होत असेल 
तर ते चुक चे आहे. अशा बात या आ यानंतर कोणी पदावर ल मनु य स मपणे 
भूिमका घे याबाबत या यात मी मा.आर.एस.कुमार यां या व याला ब कूल छेद 
करत नाह . अशा कार या घटना पुढ ल काळात होऊ नयेत. याचा गांिभयाने 
वचार हावा असे माझे मत आहे. 

 

मा. शांत िशतोळे :- मा.महापौर साहेब, खरेतर आज महापािलकेचे मुख उ प न 
कर पाने मो या माणात उ प न अपे त धरतोय. यातून उ प नाचे ोत 
िनमाण होणार आहे या LBT लोकल बॉड  टॅ स या वषयाबाबत कती अनिभ  
आहोत हे समजले. ख-या अथाने शासनाने यां याकडून सभागृहात कोणताह  
िनणय क  शकतो अशी भूिमका यां या मनात आहे. याचा खरेतर वेगळा इ यू 
सभागृहासमोर िनमाण केलेला आहे. संपूण जगात आप या महापािलकेचा गवगवा 
उ ोगनगर  असा आहे. देशातील न हे तर आंतररा ीय पातळ वर ल मोठमो या 
इंड ज आप या प रसरात पंपर , िचंचवड, भोसर , चाकण, रांजणगाव इथे आहेत. 
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ितथे हजारो लाखो नागर क काम करतात. यांची उप ज वका या उ ोगनगर वर 
अवलंबून आहे. इथे कोण या प तीने टॅ स लागू करावा, करआकारणी केली जावी, 
कोण या प तीने राहणीमान असावे, या सव गो ींचा वचार क न हे सभागृह 
शहरा या गरजा ठरवते. मा  न क च शासनाची शंभर ट के चूक आहे. मी 
खरेतर सवा या अनुषंगाने शासनाचा िनषेध क  इ छतो. चांग या ांवर प  व 
इतर मतभेद बाजूला सा न वरोधी व स ाधार  एक  आ यािशवाय राहणार नाह . 
उ ा या काळात चांगले वाईट प रणाम शहराला भोगावे लागतील. शासक य 
अिधकार  हणून तु ह  नगर तून जाल. आ हाला लोक ितिनधी हणून आम या 
अिधका यांना इथे प र थतीला त ड देणे गरजेचे आहे. शंभर ट के तुम या येक 
गो ीला हो हणणे आ हाला श य होणार नाह . परदेशी साहेब आज इथे नाह त, 
का नाह त हे मा हत नाह . यांची कारक द अशी चालत असेल तर सभागृह हे 
कदा प खपवून घेणार नाह . येक मनपाला वाय  मनपा हणजे काय? तु हाला 
तुमचे अिधकार राखून ठेवले आहेत. इथे शहरात चांग या वाईट गो ी क  शकतो. 
उ प न वाढत असेल तर याचे ोत असतील तर जा त कामे क  शकतो. 
शासनाने एखादा िनदश लागू केला तर ती शा ती लागू होत असताना याचे वाईट 
प रणाम एखा ा काळात भोगावे लागतील. LBT हा आजचा वषय नाह . जकात बंद 
क  नका अशी आमची क येक वषापासून मागणी आहे. ५ महापािलकांना LBT 
लागू झा यानंतर यांची प र थती काय झाली, शासनाने कती अनुदान दले. 
यांतील कमचार  संघटनांनी कोटातून टे िमळवला. पु हा जकात लागू झाली. 

पु हा मनपाचे काम पूववत झाले. थािनक यापा यांना कती फटका बसला. 
थािनक उ ोग कती कमी झाले. LBT ने तुम या अिधकारांत वाढ होणार आहे. 
य ात दरवाजा ठोठवणार आहेत. तुमची बाजू शंभर ट के चूक ची आहे. बाक चे 

काह  सांगू नका. सभागृहाला माह ती देणे आव यक आहे. सभागृहाने मा यता 
द यानंतर या माणे कामकाजाला सु वात होणार आहे. या १३३ नगरसद यांना 
एकदा सु ा सांगू नये ह  शरमेची बाब आहे. वाईट काम करताय ते वस  नका.  
चांगले काम करत असाल तर शहरा या ीकोणातून मह वाचे आहे. LBT तून 
जेवढे अपे त उ प नापे ा ३० ते ४० ट के कमी िमळाले तर शासन पैसे देणार 
का? यांनी पैसे दले नाह तर शहराचा वकास कसा होणार? अधोगतीला 
गे यािशवाय राहणार नाह  याचा शंभर ट के सारासार वचार झाला पाह जे. 
यापार  व राजक य लोक यांची सांगड घालून याचा सारासार वचार क न ते 
सहन कर याइतपत असावेत. आज ३ ट के दर लागू करतो. याचे दर ४ ते ५ 
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ट के झाले तर जकात बर  असा सूर यापा-यांकडून आ यािशवाय राहणार नाह . 
सवाना वचारात घेऊन सद यांसमोर LBT ह  कर णाली काय आहे याचे स व तर 
व ेषण होणे गरजेचे आहे. जे तु ह  करावे. ये या काह  दवसांत LBT लागू 
कर याचा िनणय अपे त आहे तशी मा.योगेश बहल यांनी वनंती के या माणे या 
संपूण कर णालीची मा हती िमळाली पाह जे. नंतर याबाबत िनणय घेतला जाईल. 
शासनाने या प तीने कारभार केले याचा िनषेध करतो.   

 

मा.भाऊसाहेब भोईर :- मा.महापौर साहेब, मा.योगेश बहल यांचे कौतुक करावे तेवढे 
थोडेच आहे. शासक य बाजू घेत असतात. आज िन त थम लोकािभमुख 
हणाले. याब ल यांचे मनापासून अिभनंदन करतो. यां या भूिमकेचे समथन 

करतो. या पा भूिमवर हे घडत असताना कोणताह  एखादा िनणय होत असतो 
यावर िन तच दोन मत वाह असतात. लोकशाह या जवंतपणाचे हे ल ण 

असत.े जकात र  होणार. एका गो ीची आ हाला फार भीती िनमाण झाली आहे, 
यापुढे काय. टडरचे काय, छो या मो या ठेकेदारांचे काय होणार. आ ा बजेटम ये 
दाखवले या मूळ रकमेपे ा ३३०० उ प न वाढ जा त दाखवली आहे. जकात र  
झा यानंतर आिथक संकट येणार याचबरोबर LBT आ यानंतर १५० ते २०० 
कोट ंची वाढ दाखवली. एकावेळ  दोन गो ी बोलत नाह  ना अशी वेळ आम यावर 
येऊ नये. कमान आ मिचंतन करावे. यापा-यांम ये ४/५ मत वाह आहेत. ते 
सवजण ग धळले या अव थेत आहेत. नगरसेवक हणून वचारले तर आमचे 
अ ान दसून येते. डायरे ट शासनावर आरोप कर यापे ा, कोण याह  
महापािलकेचा संदभ दे यापे ा, येक महापािलकेची भौगोिलक, सामा जक 
प र थती, वातावरण वेगळे असत.े याचा फार अ यास कर यापे ा आप या 
महापािलकेची व तु थती समजून या मा यमातून भ व यात येणा-या कोण याह  
गो ींवर मात करता येईल. LBT मुळे उ प न घटणार, आिथक टंचाई येणार आहे. 
भ व यात १५० कोट ंची एवढ  वाढ सूचवली आहे. या पा भूमीवर शासनावर 
उखडपाखड कर यापे ा, डायरे ट िनणय घे यापे ा महापािलका मा यमातून 
सवप ीय सिमती या मा यमातून संपूण अहवाल रतसर आयु ां या मा यमातून 
ता पुरता करा. वेळ संगी यायालयाचे दरवाजे उघडले तर  चालतील. याची 
तातड ने चौकशी करावी LBT संदभात, हा रा य सरकार या मा यमातून लागू 
झालेला कर आहे. आपण आयु ांनी केलेला नाह . िन तपणे सवप ीय सद यांना 
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LBT मा यमातून याचे फायदे/तोटे कती सवच मा हत झाले पाह जे, ती मा हती 
दे यात यावी.  
 

मा.कैलास कदम – मा.महापौर साहेब, ६ म हनेपासून LBT ची या चालू होती. 
सु वातीपासूनच खर वरोध करायला हवा होता. आता तर  LBT ची स व तर 
मा हती सभागृहात ावी.   
 

मा.राज  काटे – मा.महापौर साहेब, अनेक भागांत येक भागात यापार  हा 
असतोच. येक भागात अनेक यापार  चौकशी कर त आहेत. कशा कारे LBT 
ठेवणार, काय दर राहणार, फॉम कसा भरायचा. ते तयार ला लागले आहेत. यापा-
यांना मा हत नाह . मला एवढे हणायचे आहे, अनेक वषय सभागृहात 
सद यांमाफत केले जातात. ५/६ जणांना बोलवतात. माझे हणणे आहे, कुठेतर  हे 
थांबवणे सभागृहाचा पाट आहे. लोक आ हाला सु ा वचारत असतात. या वषयावर 
िन तपणे सभागृहात चचा हावी. संपूणपणे येक सद याला माह ती हावे. 
जेणेक न पा हले तर यापा-याला या वषयी कोणताह  ोत िन त न करता 
संपूण सभागृहासमोर पारदशकता यावी. 
 

मा.संजय काटे – मा.महापौर साहेब, मा.योगेश बहल यांनी सूचना मांडली. आ हा 
सवाना वषय समजला पाह जे. सव सद यां या मनात िभतीचे वातावरण आहे. LBT 
मा यमातून पुरेसा पैसा िमळेल का नाह , आम या वॉडातील कामे होतील का नाह . 
LBT कशासाठ  आला, कोणी आणला याचा मागोवा घेतला तर. २००५ साली वॅट 
लागू केला यावेळ  सांग यात आले होते, जकात र  होणार आहे याच 
मा यमातून कले शन होणार. काह  पाट लोकल बॉड ला दला जाईल. आपला खच 
भागेल का हणून जकात पु हा चालू राह ली. वॅट या मा यमातून २.५ ट के दराने 
सु ा कर भरत आहोत. तो वसंगत आहे. आप या वॉडातील वषय करायचे 
असतील तर पैसा लागणार आहे, यासाठ  ा  उ प न धरले या यापासून 
वॅटम ये आप या शहरातून कले शन होत.े अपूर  मा हती असेलतर, ५,००० उ प न 
वॅटमा यमातून िमळत असेलतर साधारण १,००० कोट  पये उ प न २२०० कोट ंवर 
जाऊ शकते. आप याला वनंती आहे, हा ठराव पास करावा. रा य सरकारकडून वॅट 
लागू केला तर  यावेळ  हे सहा य धरले, तो पैसा मागवून यावा अशी मागणी 
करतो.  
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मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, आ ाच आदरणीय नेते योगेश बहल यांनी 
मु ा मांडला, मंुढे साहेबांनी वचारले देखील नाह . किम र साहेबांनी, रा य 
शासनाने ह क हरावून घेतले याब लचा मु ा आहे. LBT डायरे ट नाह , ायोिगक 
त वावर राब वला गेला पाह जे होता. कोण या प तीने राब वला जाणार 
नगरसेवकांना मा हत नाह  तर सवसामा यांना कुठून माह त असणार. बरेचसे  
आहेत. कुठ या प तीने लागू करणार. फ  मनपाला फायदा होणार. इतर ेडस 
यांना फायदा होणार नाह . महापािलकेला जो फटका बसणार आहे याचे िनराकरण 
कसे करणार, ते रफंडेबल असणार आहे का अशा ब-याचशा ांची उ रे दलीतर, 
याबाबतीत िनणय घे यात आ ह  सगळे तुम याबरोबर असू. 

 

मा.सुलभा ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, खरेतर या वषयाची मा हती नाह  या 
वषयावर बोलतोय हणजे कती मह वाचा वषय आहे. LBT नावाचे भूत आप या 
शहराम ये दाखल झालेले आहे, याची सग यांना िभती वाटते आहे. खरेतर 
जकातीचे दर जे हा वाढतात, यात बदल करायचे असतात यावेळ  महापािलका या 
सभागृहापुढे येते. यानुसार हे बदल करतो. आज २० माचला या वषयावर चचा 
करायची आहे. २० फे ुवार  रोजी कलम ९९ माणे तुमची रेटिल ट तयार होत 
होती. ती म हना अगोदर तु ह  तयार करायला पाह जे होती. आज यांची रेटिल ट 
तयार आहे का? आ हाला दाखवली आहे का? कलम ४६० नुसार हरकत यायला 
पाह जे. पॉिलसी डिसजन घेतो. ४० दवस अगोदर य पणे येऊन हरकती 
घेत या जातात. शासन िनणय आहे. महापािलका सभे या मा यमातून काह  िनणय 
जायला पाह जे. व त हणून काम करत असताना नगरसेवकांची सु ा जबाबदार  
आहे. कंपनी चालव यासारखे सगळे वर िनणय बसून यायला लागल.े आयु ांनी 
नगरसेवकांना काय हॅ यू ठेवली आहे. १० कलमी काय म महापािलका सभेम ये 
आला मंजूर हो याआधीच याचे उ ाटन झाले आहे. १० कलमी काय म 
नगरसेवकांना मा हत नाह . मंुढे हे स म अिधकार  आहेत. यां या स मपणावर 
अ व ास दाखवायचा नाह . पण ते इथून जा या या मागावर आहेत. ते गे यानंतर 
आयु ांना वतःला LBT कळालेली नाह  हा माझा आरोप आहे. शासनाने नुसत े
कठोरपणे कोणालाह  व ासात न घेता या ठकाणी LBT लागू केली. यातून नुकसान 
झाले तर  आज कमचार  महासंघ कोटात गेला आहे. पु यामधूनह  वरोध होतो 
आहे. इथे वरोध होतो आहे. चुक या अट  आहेत. गे यावेळ  सांिगतले 
होते, दवसाला .२७५/- वर उ प न असेल याला LBT लागू होणार आहे. यात 
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म हला गृहउ ोग सु ा आले आहेत. मह लांना ५० ट के आर ण असताना, आज 
५० ट के आर णात म हला बसले या असताना चुक ची कर यव था लागलीतर 
आ ह  उ ा काय सांगायच.े सभागृहाला अजूनह  एक गो  ल ात आणून ायची 
आहे, LBT लागू झा यानतंर यात बदल कर याचा अिधकारनंतर सभागृहाला नाह, 
फ  आयु ांना दर खाली-वर कर याचा अिधकार आहे. LBT मुख हणून 
आयु ांची नेमणूक होणार आहे. आपण काय करायचे. जकात हा मु य ोत 
हटला जातो. मा.आ पा बारणे मघाशी हणाले या माणे २/३ कोट  खच क न 

नगरसेवक िनवडून येतो. पण उ ा नगरसेवक हणेल मी नाह  उभा राहत, तूच 
उभा रहा. िमळकत करात करवाढ, पाणीप ट त करवाढ. लोक चपलेने मारतील असे 
झालेतर. याचा खूप गांिभयाने वचार केला पाह जे. महापािलकेची शानोशौकत             
एवढ  आहे. कदम साहेब तु ह  सु ा आ हाला सोडून चालला आहात. 
तळमज यापासून चौथा मज यापयत पावरफूल ए.सी. वापरतोय. मं ालयात सु ा 
एवढे नाह . सहावा वेतन आयोग लागू केलेला आहे. आप याकडे असलेले पे केल, 
पगार मं ालयात या सिचव दजाला सु ा नाह त. यांना उ ा पगारवाढ करायला 
फरावे लागेल, ह  वाईट प र थती येऊ नये. चांगले सु ा होईल. चांगले झालेतर 
आयु  हणतील मी केले. वाईट झाले तर हणतील यावेळ  तु हाला थांबवायला 
काय झाले होते. आ हाला भोसर  सोडून जाता येणार नाह , आ ह  जाणारह  नाह . 
कमचार  महासंघाबरोबर आपण सु ा कोटात जावे. महापािलकेचे व त हणून 
आपण कोटात जावे. मु यमं यांनी सांिगतले, वरोधी प  असा नाह . सगळे 
एक त वचार करतोय. जाचक अट ंचा मु य वषय आहे. डायरे ट घरोघर  जाऊन   

दरवाजे वाजवून खचाचा आढावा घेतला जातो. हणजे काय एवढ  वाईट वेळ येणार 
आहे. याचा प रणाम असा होईल क , फ  नगरसेवकांम ये काय नुकसान झाले 
असा  वचारावा लागेल अशी वेळ आम यावर येऊ देऊ नका. याचा गांिभयाने 
वचार करा. जोपयत दरवाढ होत नाह , रेटिल ट समजत नाह , सवलत िमळणार 
आहे, नुकसान होणार आहे ते कळत नाह , तोपयत वषय इथे आला नाह  पाह जे. 
याची जबाबदार  स ाधार  प ाची आहे. आ ह  ग यांतून जर  वरोध करतोय तर  
सग यांनी आम याबरोबर या. काल बाबरता नी सांिगतले, यावर मी बोलणार 
नाह . तु हाला कोणाला या वषयावर बोललेले पटणार नाह . भ व यात सग यांना 
मा हती आहे, सग या गो ी ओपन आहेत. शंका घेऊ नका. आम या मनात आहे 
हेच खरे आहे. या यावर गांिभयाने वचार करा. जोपयत LBT ला सगळे यापार , 



15 

नगरसेवक मा यता देत नाह त, तयार होत नाह त तोपयत तो लागू झाला नाह  
पाह जे.   
 

मा.शिमम पठाण – मा.महापौर साहेब, आ ाच डा धोरणाचा वषय दाखल क न 
घेतला. याचे पु तक आम यासमोर सादर केले. गेले म हनाभर LBT चा वषयावर 
चचा करतोय. सरकारने आदेश दला, १ ए लपासून सु  करणार आहोत. यात 
आपले जकात वभागाचे मुख, स मा. अिधकार  अ यंत ामा णकपणे काम 
करतात. यामुळे महागाई झाली आहे याचा वचार न करता फ  जकात वाढ चा 
एकच वषय वचारात घेऊन आपण यांचे वारंवार अिभनंदन करतो. LBT मुळे 
उ प न कमी होईल का जा त होईल याची समज ामा णकपणे राह ल. LBTमुळे 
उ प न वाढेल सु ा. एखादे साधन ठरवता, या वभागाने सद यांना खरेतर दरप क 
मागणी के यानंतर ायला हवे होते. शासनाचे धोरण आहे. शासनाचे ितिनधी 
आहेत. हे धोरण आप यावर लादणार हणून LBT चा वषय लाद याचा कार 
चालवला आहे. मी एक सांगते, पूर िनयं ण रेषेचा वषय यावेळ  आला यावेळ  
फ  या या खचाला मा यता दली. पूर िनयं ण रेषे या रेटम ये वषय सभागृहात 
आली नाह . पूर िनयं ण रेषा मशानभूमीची असते हणून सव पंपर  िचंचवडला 
करा अशी मागणी लागू झाली होती. रेडलाईन हणजे अ यंत धो याची लाईन 
झालेली आहे. तसेच हे भूत मानगुट वर बसणार आहे. चांगले होईल कंवा वाईट 
होईल परंतू एखादा िनणय मा य करत असताना, धोरण ठरवत असताना संबंिधत 
अिधका-यांनी महापािलका सभेसमोर नगरसेवकांना व ासात घेतले पाह जे. आयु  
सु ा अ यासू आहेत. यां या अ यासाचे दशन आ हाला सु ा घडवले पाह जे. 
आप याला हे यो य, कायदेशीर आहे कंवा नुकसानीचे आहे, आपण ते लागू क  
यात. घरगुती साड  दकानदार असेल तर याने पंपर मधून सा या खरेद  क न ु
आणतो. दकानदार ु LBT भरणार आहे. जो दकानदार सा या घरगुती वापरासाठ  ु
आणणार, या व तूं या करकोळ व वर याला सु ा LBT भरावी लागेल. 
पंपर वाला करकोळ वा याकडून LBT ची र कम वसूल क न घेणार, करकोळवाला 
ाहकाकडून LBT घेणार. होलसेलवाला, करकोळवाला या दोघांना LBT भरावा लागेल 

याचा अ यास मुंढे साहेबांनी केला असेल तर यावर उपाय आहे का याचे उ र 
ावयाचे आहे. २ वेळा LBT भरावा लागणार आहे. पानप ट वाला असला तर  कोणी 

असू ा. कोणतीह  व तू असू ा, सगळा भार ाहकांवर पडणार आहे. आपण 
जनतेसाठ , ाहकांसाठ  आहोत. यांचा वचार करणार आहोत. या चूका होणार 
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याचे सो यूशन काढले आहे का. घरोघर जाऊन, दकानदकानात जाऊन ु ु LBT गोळा 
करणार आहोत का? आ ाच समजून सांगा. याचे उ र ा. प नेते, अ य  
मा.योगेश बहल यांनी मांडले या सूचनेला पाठ ंबा देत.े  

 

मा.नाना ल ढे – मा.महापौर साहेब, मला बोल याची संधी दली याब ल ध यवाद 
देतो. आपली महापािलका ख-या अथाने इंड जमुळे ीमंत झालेली आहे. या LBT 
ब ल अिधका-यांनी यापा-यांची िमट ंग घेतली. तेथे वरोध झाला याचे नेमके 
कारण समजले पाह जे. या शहरांत LBT चालू केलेली आहे ितथली प र थीती काय 
आहे. ठाणे, पुणे इथे अजून LBT नाह . महारा ातील ब-याच शहरांत लागू केलेली 
आहे. ितथला अनुभव काय आहे. अहमदनगर,सोलापूर इथे आंदोलने झाली ते िच  
डो यासमोर आणले पाह जे. नुकसान होते का फायदा होतो. जकात चोर  भरपूर 
आहे. यावर सु ा सात याने अनेक वेळा बोललो आहे. नेमका काय कार आहे. 
जकात का नको आहे. सग यांना व ासात घेऊन िनणय यावा. सूचनेला 
अनुमोदन देतो. LBT सु  कर यापूव  अगोदर सग यांना व ासात घेऊन वषय 
मंजूर करावा अशी वनंती करतो.        
 

मा.मंुढे (सहा.आयु ,जकात) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा. 
सद य, जकातीसारखाच LB टॅ स आहे. यावेळ  शहराबाहरेचा माल शहरात येतो, 
ते हा LBT हा देखील एं  टॅ स असाच आहे. थोड यात शहराबाहे न माल शहरात 
येईल यावेळ  तो करपा  होईल असे सा य या दो ह म ये आहे. यात जसे 
जकातीम ये दैनंद न माल आयात असायचा, तो थांबवून बील भरले जायच.े ती 
प त बंद होईल. यावेळ  शहरात जकात नाके असणार नाह त. येणारा माल हा 
यावसाियका या ठकाणी थेट जाईल. जकात नाके असणार नाह त हा बदल आहे. 
जकात दैनंद न भरावी लागते, तसा LBT दैनंद न भरला जाणार नाह . कंपनीकडे 
करंट अकाऊंट असत.े या प ती माणे रेकॉड मटेन क न यावसाियकांनी एक 
म ह याचे पुढ ल म ह या या 10 तारखेपयत से फ असेसमट क न LBT भरायची 
आहे. हा ढोबळ फरक आहे. जकातीम ये न दणी करणे आव यक न हते इथे 
न दणीसाठ  पा  असेल तर यांना इथे न दणी करणे आव यक आहे. याचे िनकष 
या काय ात दलेले आहेत. जे कोणीह  यावसाियक शहरा बाहे न एका वषात 
कमीत कमी 5 हजार एव या रकमेचा माल आणत असतील तर यापे ा कमी 
नसेल जा त असेल तर एक वषात यांची वा षक उलाढाल 1 लाखापे ा कमी 
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नसेल तर तो आकडा वषाचा आहे. आयात होणारा माल ५,००० पे ा कमी असू 
नय.े वा षक उलाढाल एक लाखापे ा कमी असू नय.े यांना या काय ाअंतगत 
न दणी करणे बंधनकारक आहे. यात दोन तीन कार पडतात. दसरा कारचे ु
अिनवासी यावसाियक जे शहरात राहन यवसाय करत नाह तू . शहराबाहेर 
असतात. कंपनी असेल तर कंपनी यावसाियक असेल तर मंुबई, द ली इ. 
ठकाणची कंपनी असेल तर यांचा माल शहरात येत असेल तर यांना सु ा इथे 
न दणी करणे आव यक आहे. ितसरा मु ा–एखादा फ स यवसाय क न 
ता पुर या व पात यवसाय करायचा असेल तर यांना सु ा न दणी करणे 
बंधनकारक आहे. न दणी कर यासाठ  आव यक बाबी आहेत. २ पासपोट साईज 
फोटो, जथे यवसाय चालू आहे या जागेची कागदप ,े सदरची जागा वतःची 
असेल तर याचे ॉपट  काड, भा याने असेल तर िल ह अ ड लायस सची त व 
पॅन काड हे आव यक आहेत. याची सु वधा ऑनलाईन सु ा केलेली आहे. उलाढाल 
हणजे आिथक कंवा व ची १ वषात झालेली उलाढाल याचा समावेश याबाबतीत 

आहे. िनकषांम ये जे यावसाियक येतील यांनी न दणी करणे आव यक आहे. 
जेव या काळात यवसाय केलेला आहे या काळातील तेव या रकमेचा समावेश 
यात होतो. िनयमा माणे LBT टॅ स लागू होईल. या या १० पट दंड रकमेची 
तरतूद आहे. १ तारखेला LBT लागू होणार आहे. या तारखेला या िनकषांत बसत 
नसेल तर कालांतराने ३ म ह यांनी तो यात बसत असेल तर याची मता एक 
लाख ॉस झाली असेल तर यावेळ  या तारखेला तो एक लाख ॉस करतो, 
ितथून पुढे ३० दवसांत याला न दणी करणे बंधनकारक आहे. १ तारखेला कायदा 
लागू झा यानंतर ३० दवसां या आत याने न दणी करायची आहे. आ ापयत 
व कर असलेले टॅ स डपाटमट पु यात होत,े यां याकडून र ज टड यावसाियक, 
उ ोजकांची माह ती घेतली आहे. काय ात तरतूद आहे. याचे र ज ेशन ऑलरेड  
व कर आयु ांकडे झालेले आहे. वतं पणे आप याकडे २५,६०० इतक  सं या 
आहे. ितथ ेन द आहे. यांची न द करायची आव यकता नाह . यांची न द झाली 
आहे असे ा  धर यात आले तर  ऑनलाईन सु वधा िनमाण केलेली आहे. 
आम या २/३ िमट ं ज झा या हो या् . उ ोजकांना याबाबत क पना सु ा दलेली 
आहे. यात एकदा अज के यानंतर आपण यांना सट फ केट देणे अपे त आहे. 
याचा नमुना शासनाने दलेला आहे. दलेले स टफ केट दकाना या ठकाणी डस ले ु

करायचे आहे. ते एकदा द यानंतर याला ते पर पर कोणाची न दणी ा सफर 
करता येणार नाह . बदल करायचा असेल तर यवसायात बदल असेल तर, 
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नावा या डायरे टरम ये बदल असेल तर, भागीदार प तीने यवसाय असेल तर, 
कोण याह  व पाचा बदल असेल तर याची लेखी मा हती आयु  यांना ावयाची 
आहे. यवसाय जे हा जे हा बंद करायचा असेल तर याची सु ा मा हती आयु  
यांना देणे बंधनकारक आहे. जसे यावसाियक वेग या कार या यव थापकाची 
नेमणूक करतात, याचे नाव सु ा आयु  यांना ावयाचे आहे. जो माल आतम ये 
आणला जाणार आहे. लोकल खरेद  केली जाणार आहे, याचा नमुना शासनाने 
दलेला आहे. डसबर ए डम ये महापािलके या वेबसाईटवर िस  केलेले आहे. 
िनयम व संपूण नमुना. या नमु यात पूण रटन भ न २ म हने पूव  प लश 
केलेले आहे. यात एखा ा यावसाियकाने शहरात लोकल यावसाियकाकडून माल 
घेतला, यात िनयमांची तरतूद आहे. जो माल वकतो. ह तील यावसाियकाला 
यांना प के बील देणे बंधनकारक आहे. दोन ओळ ंचे माणप  याचा नमुना 
दलेला आहे. तो दला पाह जे. याने यात नमूद करायचे आहे, मी आज रोजी 
एव या रकमेचा माल घेतलेला आहे. LBT र ज ेशन नंबर टाकायचा आहे. तशी 
न द ठेवायची आहे. यात जो यावसाियक माल खरेद  करतो एखा ा यावसाियकाने 
नकार दला असे स ट फकेट देणार नाह  तर जेव या रकमेचा माल देणार तेवढ  
LBT होणार. या या द पट दर वसूल होणार आहेु . कळणार कसे हा  आहे – 
दो ह  पाट ना बंधनकारक आहे. माल घेणारा व देणारा यांनी ऑफ सला कळवले 
पाह जे. नाह तर यां यावर अ शन होईल. याची न द फार ठोक होते यानंतर 
असेसमटचा भाग राहतो. असेसमट होते यावेळ  अशा गो ी बीलातून पा ह या 
जातात. यासाठ  इ हे टमट डपाटमट कंवा इनहो ट डपाटमट असणार आहे.  
 

मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, बील घेणार नाह , देणार नाह  ितथे कसे 
करणार? इ सपे शन करायचे अिधकार आयु  यांना आहेत. न द केलेली आहे 
कंवा केलेली आहे परंतू पैसे भरत नाह त. येक म ह या या १० तारखेला पैसे 
भरणे आव यक आहे. संगणक णालीत ११ तारखेलाच समजणार आहे, कोणी पैसे 
भरले नाह त. ५० लाख उ प न असणा-या लोकांनी १० तारखेला पैसे भरणे 
अपे त आहे. कती लोकांनी पैसे भरले नाह त याची याद  िस  होणार आहे. पैसे 
न भर यानंतर ५,००० दंडाची तरतूद आहे. येक म ह याला २ ट के याज 
आकार याची एक वषापयत तरतदू आहे. दसरेु  कोणी हरकत घेतली नाह  याबाबत 
तपासणी कर याची तरतूद काय ात आहे. एखादा यावसाियक आहे, यवसाय 
करतो. शंका पद वाटत असेल तर ह  तपासणी कर यासाठ  आयु ांचा लेखी आदेश 
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लागतो. यािशवाय तपासणी करत येणार नाह . अिधकारांचा गैरवापर होऊ नये 
याची काळजी यात घेतली आहे. कोण याह  ठकाणी आयु ां या लेखी आदेशानंतर 
तपासणी करता येईल. विश  यापा-याने LBT भरली आहे कंवा नाह  
तपासणीम ये याची शहािनशा होईल.  
 

मा.सुलभा ऊबाळे - मा.महापौर साहेब, हा हाईट कॉलड ाचार चालू होणार आहे. 
 

मा.द ा साने – मा.महापौर साहेब, जकात चोर त कतीतर  शा ती लावली. जकात 
चोर पकडायचे य  केले तर सु ा गळती, जकात चोर  होते आहे. यात काय 
करणार. बील न देता माल घेतो,असे इथे सु ा होऊ शकत.े आपआपसांत   मा यता 
झालीतर, अनेक अिधकार  कंवा कमचार  यांना जकातीम ये खूप वष झालेली 
आहेत, यात तु ह  काय करणार?   

 

मा.मंुढे (सहा.आयु ,जकात) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव 
स मा.सद य, इतर शहरांत सु ा मो या माणात यावसाियक आहेत. सहा 
म ह याला िनवेदनप  भरणे बंधनकारक आहे. याचे डटे स असणार आहेत् . 
मागील माल कती खरेद  केला, ए झ पशन असलेला माल कती आहे याची न द 
असणार आहे.   
 

मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, मला वतःला घरगुती राशन भरावे लागत,े 
याची न द कुठे करावी लागले.  

 

मा.मंुढे (सहा.आयु ,जकात) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा. 
सद य, आपण यावसाियक कॅटेगर त येत नाह त याची न द या.  

 

मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, वधवा म हलां या यवसायाचे काय करणार. 
कोटेशन मागवतो. यांची सु ा न द करावी लागेल. यांना यवसाय कर यासाठ  
.६,०००/- अनुदान देतो. 

 

मा.मंुढे (सहा.आयु ,जकात)–मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सद य, 
यात िन वदेचा िनकष येत असेल तर न दणी करावी लागेल. १ लाख इतक  वा षक 
उलाढाल अपे त आहे. हा माल शहराबाहे न येतो, आतम ये नाह . बाहेरसु ा धा 
मन थती असलेली दसून येत.े हा टॅ स एं  टॅ स आहे. हणजे बाहे न येणा-या 
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मालावर लागणार, लोकल व तूंवर लागणार नाह  याची न द ठेवणे आव यक आहे. 
माल घेणार व वकणारा यां यावर LBT लागणार आहे.  
 

मा.नारायण ब हरवाडे – मा.महापौर साहेब, जकात समानीकरण केलेले आहे. याचे 
व LBT चे दर समान राहणार आहेत का, वेगवेगळे राहणार आहेत.  

 

मा.मंुढे (सहा.आयु ,जकात)–मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा. 
सद य, जकाती माणे दर राहतील. जकात दर समानीकरण केलेले आहे. 
शासनाकडून दर येतील. 
 

मा.नारायण ब हरवाडे- मा.महापौर साहेब, िन त धोरण पाह जे. यापा-यांची 
पर पर िमट ंग घेता. यात काय उ र दले असत.े दर िन तीआधी महासभेला 
सांगा.  
 

मा.मंुढे (सहा.आयु ,जकात)–मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सद य, 
अजून फायनल झालेले नाह . या काय ात आयु ांनी दर िन त करायचे आहेत. 
ते शासनाकडे पाठवायचे आहेत. यावर शासनाने िनणय घेऊन ते आप याकडे 
पाठवायचे आहेत.  
 

मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, आपण वॅट भरायचा आहे का.  
 

मा.मंुढे (सहा.आयु ,जकात)–मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सद य, 
हा वेगळा वषय आहे. आप याकडे नाह  रा य शासनाचा वषय आहे.  
 

मा. ीरंग बारणे – मा.महापौर साहेब, महापािलकेला बांधकाम परवानगीमधून २८० 
कोट  इतके उ प न िमळाले आहे. LBT कशा कारे घेणार. लॅट घेणा-याने, खरेद -
व  करताना यांनी पण भरायचा का. संबंिधत बांधकाम मंजूर  घेत यानंतर 
वे. फूटावर भरायचे का. 

 

मा.मंुढे(सहा.आयु ,जकात)–मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,सव स मा.सद य, 
बांधकाम यावसाियकांना LBT भरायची आव यकता नाह . लॅट घेणा-यांसाठ  

वे.मीटरचा रेट ठरवला आहे. १ वे.मीटरला .२०/- असा दर आहे. लंमसम 
पैसा भरतील. हे पैसे लॅट घेताना भरायचे आहेत.  
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मा. ीरंग बारणे – मा.महापौर साहेब, र ज ेशन करताना १ ट के दराने LBT 
भरावी लागणार आहे का.  
 

मा.मंुढे (सहा.आयु ,जकात) – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव 
स मा.सद य, यात वाचले आहे, अशाबाबत कुठे िनयम, तरतूद नाह . टॅ प युट  
४ ट के आकारली जाते. टॅ प डपाटमट काम करत.े शासनाने िनणय घेतला आहे 
लागू आहे. १ ट का नोदणी, ४ ट के टॅ प युट  वसूल करतो हणजे २५ ट के 
महापािलकेला िमळणार आहेत. महापािलके या टॅ प डपाटमटकडून मा हती 
घेतली, सवसाधारणपणे .२७० कोट  एका वषाला उ प न िमळेल. 
 

मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, तु हाला कधी वाटले नाह , आ हा लोकांना 
व ासात यावे. आ ह  असेच िनवडून आलो आहोत का. आयु  यांना अिधकार 
आहे. मग आ ह  कशाला चचा करतोय. कशाला वेळ घालवतोय. मी याचा सभेत 
िनषेध करतोय. ह  सभा तहकूब करा. तु ह  वचार करा, LBTसार या मह वा या 
मॅटरम ये आ ा सांगताय, तु हाला अिधकार नाह , किम र यांचा अिधकार आहे. 
किम र यांना अिधकार असला तर  यांचा िनषेध क न सभा तहकूब करा.  

 

मा.उ हास शे ट  – मा.महापौर साहेब, आ ाच ह  प र थीती आहे. एवढे िसिनअर 
नगरसेवक आहेत. एकाचे सु ा समाधान होत नाह . तु ह  पर पर शहरभर िमट ंग 
घेता. पसनल लेवलवर यावसाियकांम ये दहशतीचे वातावरण आहे. अशा प तीने 
लॅर फ केशन दलेतर कसे होईल. मी वतः यापार  आहे. मला यासंदभात काह  

माह ती नाह . याची न दणी LBTत करायची गरज नाह . सगळे यापार  से स टॅ स 
भरतात. कोणाला LBT भरायची गरज नाह . तो कसा काय लागणार ते सांिगतले 
नाह . से स टॅ स ६० ट के यापार  भरतात. रटन फाईल करत असतील तर 
यांनी इ लमट केले पाह जे. या गो ी का लअर करत नाह त. पंपर  सार या 

मो या यापार  े ात बलािशवाय यवहार होतात. या ठकाणी कसे कं ोल 
ठेवणार. माझा वतःचा कॅश-कॅर  बझनेस आहे. काह  गो ी बिलंगिशवाय होत 
असतात. पुणे, पंपर  मंडईतून मटे रअल घेऊन येत असतो. अशा घाऊक 
भाजीपा यासार या व तूंचा वदाऊट बिलंग यवहार होतो. पंपर  इथे िसमट कसे 
वदाऊट बिलंग, मोबाईल वदाऊट बिलंग करतो. याला कसा अंमल करणार. १२८ 
नगरसेवकांना समाधान नाह . तु हाला सु ा समाधान नसेल, कसे लॅर फ केशन 
देतोय. वन बाय वन  येणार आहे. पु तक छपाई करा, ेझटेशन ा, अ यास 
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क  ा. नंतर उ र ा. १०० ांचे उ र देणार. येकजण उभा राहणार नाह . 
आ ह  तु हाला चचम ये उ र देणार नाह . यापा-यांची जशी िमट ंग बोलवली. 
माह ती दे याचा य  केला यापे ा आम या नगरसेवकांना मा हती दली असती 
तर तुमचे लोड कमी झाले असत.े छो या-छो या हातगा या, वडापाव वकणारे 
यांना िलह ता वाचता येत नाह  ते रटन कसा फाईल करणार. ६ म ह यांत कसे 
ायच.े या गो ी कशा श य आहेत. ब ड ंग यावसाियकांकडून ए ट मेट घेतले 

जात.े तो बाहेर होतो का नाह . छो या-छो या गो ी येतात. तु ह  डायरे ट 
मंजुर साठ  आला आहात. माझी सूचना आहे या गो ी कर यापे ा आ हाला           
मा हती ा. कायशाळा आयो जत करा. या प तीने LBT प त बजावली, यातील 
लूपहो स ्दर क न ू या माणे उ र दले तर बरे होईल असे वाटते. 
 

मा.मंुढे (सहा.आयु ,जकात)–मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,सव स मा.सद य, 
वॅट भरणा-या यावसाियकांना वतं पणे न दणी करायची गरज नाह . ते काय ात 
deemed to be registered असे असणार आहेत. याचे रेकॉड आप याकडे असणार 
आहे. यांना ास होणार नाह  असे यात आहे. पण यांना LBT भरावी लागणार 
आहे. माह ती पु तक तयार क न स मानिनयांना पोचव याचा य  केलेला आहे. 
 

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब,गंभीर वषय चालू असताना आपापसांत 
ग पा मारता, वषयाचे कोणाला खरे गांिभय आहे का नाह . मंुढे साहेबांना  
वचारायचे आहेत. २००६ साली जकात बंद होणार असा  चालू होता. यावेळ  
सु ा महासंघाचे लोक कोटात गेले होत.े सगळे वषय झाले. वॅट येणार, जकात बंद 
होणार यामुळे यापार  भयभीत झाले होत.े यावेळ  हाच वचार होता. आपले कसे 
होणार? माझे मन हणत,े LBT लागू होणार नाह . २००६ साली असेच झाले होत.े 
हा वचार आपण का करतोय. मूळात हणजे महासंघ कोटात गेला आहे. काह  
ठकाणचे महापौर सु ा कोटात गेलेले आहेत. आमचा LBT ला प ह यापासून वरोध 
आहे. प ह यांदा सांगू इ छत,े या याब ल कोणा याह  मनात शंका नाह . 
कोण याह  अिधका-याबद ल शंका घेत नाह . किम र असताना प हली िमट ंग 
झाली, उ ाटन झाले यावेळ  मी उप थत होत.े या गो ीला २ म हने झाले, 
सग यांना व ासात का घे यात आले नाह  असे वाटत.े शासन व लोक ितनीधी 
ह  रथाची दोन चाके एकसारखी चालवायची असतील तर हे ल ात घेतले पाह जे. 
अिधका-यांनी सु ा सभागृहात मानस मानाने यावे अशी आमची इ छा आहे. 
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अिधकारांचा वापर क न किम र सूचना करणार असतील तर, सगळे िमळून काम 
करणार असतील तर, जर दर सादर कर याच ेअिधकार किम र यांना असतील तर, 
उ ा खरोखर अशी प र थती होत असेल तर द.३१.३.२०१३ रोजी रा ी १२.०० वा. 
पासून सकाळपयत कायालय चालू होईल. जकात माणे LBT कशी करणार हे त य 
बाहेर आलेले आहे का हणून नगरसेवकांना व ासात घेतले नाह . किम र हणजे 
कोण आहेत. समोरचे लोक पगार घेत नाह त, मानधन घेतात. समोर या लोकांना 
व ासात घेतले नाह , कायम याच थतीत ठेवत राह लात तर मला वाटत नाह , 
मनपातील वातावरण खूप काह  चांगले चालेल. LBT लागू होईल. आज महासंघ 
हायकोटात गेला आहे. याचा आज िनकाल आहे. वेळ आलीतर महापौरांना सु ा 
पंपर  िचंचवड मनपाला वाचव यासाठ  या प तीने कामकाज करावे लागले. मला 
मा हती आहे. मंुढे साहेब खूप हशार आहेतु . यांचे सॉ टवेअर सग या 
महापािलकांत वापरत आहेत. हे करत असताना आपण आप या मनपांत ितथे 
आहोत याचा सारासार वचार केला पाह ज.े या ीकोणातून कोणाला अिधकार 
दलेला नाह . महापािलका आहे, सभागृह आहे. सभागृहातून िनणय घेतला पाह जे. 
प ह यांदा पु तक छापून या, महारा  शासनाने एकवेळ मा.किम र यांना सु ा 
सूचना के या पाह जेत. LBT चा अिधकार सग या किम र यांना दलेले आहेत. 
यामुळे LBT लागू हायची असेल तर आ हाला सव सभासदांना यव थत र या 

लेखी व पात दरप क असेलतर, काय ठरवले असेल तर ते आ हाला आधी 
कळवले पाह जे ह  वनंती आहे. या वषयावर सग यांना वचार कर यासाठ  
शासनाने हेकेखोरपणे कोणताह  वषय हाताळू नये. नाह तर स ाधा-यांना सु ा 
यां या वरोधात आवाज उठवावा लागेल. असे कुठे हटले नाह , स ाधा-यांनी 

आवाज उठवू नय.े आ हाला दोन दवसांत लेखी व पात सग या प तीने काय 
करणार, काय होणार, कोटाचा िनकाल काय लागला हे िमळावे. खरेतर शासनाचा 
िनषेध करायला पाह जे. खरेतर सद य जे बोलतात ते काह  चुक चे नाह . 

येकाला वाटते, मला व ासात घेतले नाह . तु हाला आमची काळजी नाह . 
आ ह  तुमचे का ऐकायच.े आ ह  महारा  शासनाकडून आलेलो नाह त, िनवडून 
आलेलो आहोत. लोकांना आ हाला िनवडून दले आहे,िनयु  केलेले नाह . काय 
करायचे काय करायचे नाह . आ ह  शंभर ट के बरोबर असत नाह , तसेच तु ह  
सु ा येक वेळ  शंभर ट के बरोबर असालच असे नाह . काह  काह  गो ी जा त 
चांग या असतील, तसेच जर  केले या असतील तर  दोन दवसांत सगळे डटे स ्
कळाले पाह जेत अशी वनंती करते. मला ांजली वहायची आहे. 
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मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, तु ह  सभागृहात िनयमा माणे या सूचनेला 
कती वरोधक, बाजूने कती हे वचारले पाह जे.  

 

मा.सुलभा ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, तहकूब मांडली, याचे काय झाल?े 
 

मा. .नगरसिचव – तु ह  तहकूब मांडली, बराच वेळ गेलेला आहे. पु हा तहकूबी 
मांडायला लागेल.  
 

मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, कती वेळात तहकूब मांडावी लागते.  
 

मा. .नगरसिचव – सभेची मंजूर  घेऊन महापौर सभा तहकूब करतील.  
 

मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, अनुमोदन आ यानंतर तु ह  पुढे बोलू 
शकत नाह . िनयम मा हत नसेल तर िनयम बरोबर सांगा.  
 

मा.सुलभा ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, आ ह  वॉकआऊट क  शकतो. 
(सभागृहात ग धळ) 

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, माझी वनंती आहे िमट ंग सात याने घेतली 
तर बरे होईल. सभागृहा या वतीने वनंती करतो, िमट ंगची तहकूबी मा.आर.एस. 
कुमार यांनी मागे यावी. चचा अधवट राह ली आहे.   

 

मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, तहकूबी मागे घेणार नाह . आ हाला 
िनयमा माणे सभा तहकूब हायला पाह जे.  
 

मा.सुलभा ऊबाळे – मतदान या. हे प कारांसाठ  करताय का. 
(सभागृहात ग धळ) 

मा.अपणा डोके – मा.महापौर साहेब, खालील मा यवरांना ांजली वाह यात यावी 
–´ÖÖ•Öß ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®ÖÃÖ³ÖÖ ¤ü¢ÖÖ•Öß ®Ö»ÖÖ¾Ö›êü,†ÖôÓû¤üß µÖê£Öß»Ö •ÖêÂšü ×®Ö¹ý¯ÖÞÖÛúÖ¸ü 
Æü×¸ü³ÖŒŸÖ ¯Ö¸üÖµÖÞÖ ÝÖÖêØ¾Ö¤ü ´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö Ûëú¦êü,•µÖêÂšü ˆªÖê•ÖÛú,×Ûú»ÖÖìÃÛú¸ü ˆªÖêÝÖ ÃÖ´ÖãÆüÖ“Öê 

¯ÖḮ ÖãÜÖ,ÃÖÓ̄ ÖÖ¤üÛú †Ö×ÞÖ ¯Ö¡ÖÛúÖ¸ü ´ÖãÛãÓú¤ü̧ üÖ¾Ö ×Ûú»ÖÖìÃÛú¸ü,•µÖêÂšü ˆªÖê•ÖÛú †Ö×ÞÖ ²Ö•ÖÖ•Ö ˆªÖêÝÖ 

ÃÖ´ÖãÆüÖ“Öê ¯ÖḮ ÖãÜÖ ¾Ö ´ÖÖ•Öß ÜÖÖÃÖ¤üÖ¸ü ¸üÖÆãü»Ö ²Ö•ÖÖ•Ö µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖŸ®Öß ¹ý¯ÖÖ ²Ö•ÖÖ•Ö,•µÖêÂšü 
®ÖÖ™üµÖ×“Ö¡Ö †×³Ö®ÖêŸÖê ÃÖãÆüÖÃÖ ³ÖÖ»ÖêÛú¸ü,•µÖêÂšü ¯Ö¡ÖÛúÖ¸ü ×®ÖŸÖß®Ö ²ÖÎÉê µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖŸÖÖêÁÖß ÃÖã̧ êüÜÖÖ 
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²ÖÎÉêü,•µÖêÂšü ‡×ŸÖÆüÖÃÖ ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÛú ¯ÖÏ.¸üÖ.†×Æü̧ ü̧ üÖ¾Ö, †ÖÛãú›üá µÖê£Öß»Ö ¾ÖµÖ ¾ÖÂÖÔ 104 “µÖÖ •µÖêÂšü 

´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö •Öã®µÖÖ †ÖÛãú›üá ÝÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß“µÖÖ ÃÖ¸ü¯ÖÓ“Ö †®ÖãÃÖµÖÖ ÛúÖôû³ÖÖȩ̂ ü,´ÖÆêü¿Ö®ÖÝÖ¸ü, ÃÖÓŸÖ 

ŸÖãÛúÖ¸üÖ´Ö®ÖÝÖ¸ü µÖê£Öß»Ö µÖã¾ÖÖ ÛúÖµÖÔÛúŸÖÖÔ-ÃÖãÆüÖÃÖ ÝÖ¾Öôûß. 
 

मा.सुमन नेटके – मा.महापौर साहेब, ांजली मांडली याला अनुमोदन आहे. 
 

(सभागृहात मा यवरांना ांजली वाहणेत आली.) 
 

मा.योगेश बहल – सव स माननीयांना वनंती आहे, LBT संदभात मा.मु यमं ी, 
मा.उपमु यमं ी, रा य शासनाला ताबडतोब सभे या शेवट  प  पाठवावे. LBT लागू 
करणार नसाल तर काय ानुसार यांना िनवेदन दे याचा ह क आहे. महासभेत LBT 
वर चचा क न वषय मंजूर क न काय ानुसार करावे अथवा क  नये असे प  
ताबडतोब मा.मु यमं यांकडे ावे अशी वनंती करतो. असा आदेश ावा. 
 

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, ह  सभा २२ फे ुवार  दपार  ु १.०० पयत 
तहकूब कर यात यावी.  

 

मा.अपणा डोके – मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे.  

 

मा.महापौर – असे प  दे याचे आदेश संबंिधतांना दे यात आले आहेत. व ह  सभा 
शु वार दनांक २२ फे ुवार  २०१३ रोजी दपार  ु १.०० पयत तहकूब कर यात येत 
आहे.    
 
 
 
 

     (´ÖÖê×Æü®ÖßŸÖÖ‡Ô ×¾Ö»ÖÖÃÖ »ÖÓÖ›êü) 
                                                       ´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü 

                                     Ø¯Ö¯Ö¸üß Ø“Ö“Ö¾Ö›ü ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛúÖ 
                                               Ø¯Ö¯Ö¸üß - 411 018 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – १५ 

सभावृ ांत 

( दनांक २०.०३.१३ ची तहकूब सभा) 
दनांक – २२.०३.२०१३     वेळ – दपार  ु १.०० वाजता 

 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे माच-२०१३ची तहकूब मा.महापािलका 
सभा शु वार द.२२.०३.२०१३ रोजी दपार  ु १.०० वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस 
खालील स मा.सद य उप थत होत.े   

 

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.ब हरवाडे नारायण सदािशव 
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२०. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

२१. मा.उ हास शे ट  

२२. मा.ठ बरे सुभ ा ई र 

२३. मा.पवार संगीता शाम 

२४. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२५. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२६. मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 
२७. मा.(िचखले) मराठे अ नी अ जत 

२८. मा.आर.एस.कुमार 

२९. मा.जावेद रमजान शेख 

३०. मा.भालेराव ितभा ाने र 

३१. मा.पांढरकर िनलेश शंकरराव 

३२. मा.नंदा वकास ताकवणे 

३३. मा.नेटके सुमन राज  

३४. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३५. मा.भ डवे संिगता राज  

३६. मा.मोरे र महाद भ डवेू  

३७. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

३८. मा.सुयवंशी आशा ाने र 
३९. मा.शमीम पठाण 

४०. मा.†òड.संद प गुलाब िचंचवडे 

४१. मा.अपणा िनलेश डोके 

४२. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४३. मा.जय ी वसंत गावडे 

४४. मा. साद शे ट  

४५. मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 

४६. मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 

४७. मा.शेख अ लम शैकत 

४८. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

४९. मा.मासुळकर समीर मोरे र 

५०. मा.वाबळे संजय म हारराव 
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५१. मा.म डगेर  वषा वलास 

५२. मा.गवळ  सुलभा (माई) पांडूरंग 

५३. मा.सुपे आशा र वं  

५४. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५५. मा.अ जत दामोदर ग हाणे 

५६. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५७. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 

५८. मा.महेशदादा कसन लांडग े

५९. मा.†ò›.िनतीन ाने र लांडगे 

६०. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६१. मा. व नाथ वठोबा लांडे 

६२. मा.सावळे िसमा र वं  

६३. मा.पालांडे सुजाता सुिनल 

६४. मा.बहल योगेश मंगलसेन 

६५. मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 

६६. मा.कदम सदगु  महादेव 

६७. मा.चाबुक वार गौतम सुखदेव 

६८. मा.आसवाणी स वता धनराज 

६९. मा.वाघेरे सुिनता राजेश 

७०. मा.आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम 

७१. मा.वाघेरे भाकर नामदेव 

७२. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
७३. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

७४. मा.पाडाळे िनता वलास 

७५. मा.तापक र अिनता म छं  

७६. मा.कैलास गबाजी थोपटे  

७७. मा. वमलताई सुरेश जगताप 

७८. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

७९. मा.बारणे िनलेश हरामण 

८०. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८१. मा.आ पा उफ ीरंग चंद बारणेु  
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८२. मा.बारणे माया संतोष 

८३. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

८४. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

८५. मा.कलाटे वाती मयुर  

८६. मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

८७. मा.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.जम सोनाली पोपट 

९८. मा. शांत िशतोळे 

९९. मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी  

१००. मा.गायकवाड सं या सुरदास 

१०१. मा.काटे राज  िभकनशेठ 

१०२. मा.शडगे आशा सुखदेव 

१०३. मा.मोटे करण बाळासाहेब 

१०४. मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

१०५. मा.संजय केशवराव काटे 

१०६. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

१०७. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 

     यािशवाय मा. काश कदम-अित.आयु ,मा.सावंत-सहआयु ,मा.पवार,मा.मंुढे, 
मा.कुलकण ,मा.गावडे,मा.टेकाळे,मा.दरगुडेु –सहा.आयु ,मा.घाडग-ेमु यलेखाप र क, 
मा.चाकणकर- .नगरसिचव,मा.कांबळे- .शहर अिभयंता,मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, 
मा.च हाण,मा.काची-सहशहर अिभयंता,मा.भोसले-मु यलेखापाल, मा.गायकवाड-
.आरो य वै .अिधकार ,मा.डॉ.पवन सावळे-अित.वै .अिधकार ,मा.भदाणे-उपसंचालक 
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(नगररचना),मा.दधेकरु ,मा.िनकम,मा.च हाण,मा.शरद जाधव, मा.क पले,मा.साळवी, 
मा.पठाण,मा.लडकत, मा. परजादे, मा.बरशे ट , मा.स यद,मा.िशक,मा.िनकम-काय. 
अिभयंता,मा.भोसले- शा.अिधकार (िश णमंडळ),मा.कांबळे- .िश णािधकार (मा य.)  
मा.पवार- .कायदा स लागार हे अिधकार  सभेस उप थत होत.े 

----------- 
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.अपणा डोके – मा.महापौर साहेब, आपले मु य उ ान अिध क ी.साळंुके 
यां या मातो ी भागीरथी पंुडिलक साळंुके यांचे िनधन झाले अस यामुळे यांना 

ांजली वाहन ू १० िमिनटांसाठ  सभा तहकूब कर यात यावी.  
 

मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे.  

 

मा.महापौर – ांजलीसाठ  उभे रहावे. 
 

(सभागृहात ांजली वाहणेत आली.) 
 

मा.महापौर – सभा १० िमिनटांसाठ  तहकूब कर यात येत आहे.  
 
 
 
 

      (´ÖÖê×Æü®ÖßŸÖÖ‡Ô ×¾Ö»ÖÖÃÖ »ÖÓÖ›êü) 
                                                       ´ÖÆüÖ¯ÖÖî̧ ü 

                                     Ø¯Ö¯Ö¸üß Ø“Ö“Ö¾Ö›ü ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛúÖ 
                                               Ø¯Ö¯Ö¸üß - 411 018 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – १५ 

सभावृ ांत 

( दनांक २०.०३.१३, २२.०३.२०१३ (दपार  ु १.०० वा.) ची तहकूब सभा) 
दनांक – २२.०३.२०१३     वेळ – दपार  ु १.१० वाजता 

 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे माच-२०१३ची तहकूब मा.महापािलका 
सभा शु वार द.२२.०३.२०१३ रोजी दपार  ु १.१० वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस 
खालील स मा.सद य उप थत होत.े   

 

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.ब हरवाडे नारायण सदािशव 
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२०. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

२१. मा.उ हास शे ट  

२२. मा.ठ बरे सुभ ा ई र 

२३. मा.पवार संगीता शाम 

२४. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२५. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२६. मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 
२७. मा.(िचखले) मराठे अ नी अ जत 

२८. मा.आर.एस.कुमार 

२९. मा.जावेद रमजान शेख 

३०. मा.भालेराव ितभा ाने र 

३१. मा.पांढरकर िनलेश शंकरराव 

३२. मा.नंदा वकास ताकवणे 

३३. मा.नेटके सुमन राज  

३४. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३५. मा.भ डवे संिगता राज  

३६. मा.मोरे र महाद भ डवेू  

३७. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

३८. मा.सुयवंशी आशा ाने र 
३९. मा.शमीम पठाण 

४०. मा.†òड.संद प गुलाब िचंचवडे 

४१. मा.अपणा िनलेश डोके 

४२. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४३. मा.जय ी वसंत गावडे 

४४. मा. साद शे ट  

४५. मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 

४६. मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 

४७. मा.शेख अ लम शैकत 

४८. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

४९. मा.मासुळकर समीर मोरे र 

५०. मा.वाबळे संजय म हारराव 
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५१. मा.म डगेर  वषा वलास 

५२. मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 

५३. मा.सुपे आशा र वं  

५४. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५५. मा.अ जत दामोदर ग हाणे 

५६. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५७. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 

५८. मा.महेशदादा कसन लांडग े

५९. मा.†ò›.िनतीन ाने र लांडगे 

६०. मा.ल ढे शुभांगी संतोष  

६१. मा.सावळे िसमा र वं  

६२. मा.पालांडे सुजाता सुिनल 

६३. मा.बहल योगेश मंगलसेन 

६४. मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 

६५. मा.कदम सदगु  महादेव 

६६. मा.छाया जग नाथ साबळे 

६७. मा.चाबुक वार गौतम सुखदेव 

६८. मा.आसवाणी स वता धनराज 

६९. मा.वाघेरे सुिनता राजेश 

७०. मा.आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम 

७१. मा.वाघेरे भाकर नामदेव 

७२. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
७३. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

७४. मा.पाडाळे िनता वलास 

७५. मा.तापक र अिनता म छं  

७६. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

७७. मा. वमलताई सुरेश जगताप 

७८. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

७९. मा.बारणे िनलेश हरामण 

८०. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८१. मा.आ पा उफ ीरंग चंद बारणेु  
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८२. मा.बारणे माया संतोष 

८३. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

८४. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

८५. मा.कलाटे वाती मयुर  

८६. मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

८७. मा.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.जम सोनाली पोपट 

९८. मा. शांत िशतोळे 

९९. मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी  

१००. मा.गायकवाड सं या सुरदास 

१०१. मा.काटे राज  िभकनशेठ 

१०२. मा.शडगे आशा सुखदेव 

१०३. मा.मोटे करण बाळासाहेब 

१०४. मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

१०५. मा.संजय केशवराव काटे 

१०६. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

१०७. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 

     यािशवाय मा.डॉ. ीकर परदेशी-आयु ,मा. काश कदम-अित.आयु , मा.पवार, 
मा.कारच,ेमा.कुलकण ,मा.टेकाळे,मा.दरगुडेु ,मा.िशक–सहा.आयु ,मा.चाकणकर- . 
नगरसिचव,मा.कांबळे- .शहर अिभयंता,मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, मा.च हाण, 
मा.तुपे, मा.काची-सहशहर अिभयंता,मा.भोसले-मु यलेखापाल,मा.डॉ.गायकवाड- . 
आरो य वै .अिधकार ,मा.भदाण-ेउपसंचालक(नगररचना),मा.दधेकरु ,मा.ढगे,मा.िनकम, 
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मा.सवणे,मा.इंगळे,मा.पाट ल,मा.च हाण,मा.शरद जाधव, मा.क पले, मा.थोरात, 
मा.साळवी,मा.पठाण,मा.लडकत,मा. परजादे,मा.बरशे ट ,मा.िनकम,मा.दांगट,मा.स यद 
-काय.अिभयंता,मा.भोसले- शा.अिधकार  (िश णमंडळ), मा.कांबळे- .िश णािधकार  
(मा य.),मा.पाट ल- ाचाय (आय.ट .आय.मोरवाड ),मा.लावंड-अित.कायदा स लागार, 
मा.गायकवाड-जनसंपक अिधकार ,मा. वण अ कर-जॉ ट एम.ड . (पी.एम.पी.एल.) 
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.सदगु  कदम – मा.महापौर साहेब, पंपर  िचंचवड शहराची, महापािलकेची, 
उ ोगनगर ची पायाउभारणी या कारखा यात झाली या हंद थान अँट बोयोट स ु
याला आपण एच.ए. हणतो, यात उ पादन झालेली ७ कारची औषधे थेट 

प तीने घे यास आयु  साहेबांनी मजुंर  दली, याअनुषंगाने आयु  व महापौर 
यांनी हा कारखाना व कामगार टकला पाह जे हणून जे य  केले याब ल 
सभागृहा या वतीने, सवा या वतीन,े भागाचा लोक ितिनधी या ना याने आयु  
साहेब व महापौर साहेब यांच े वशेष आभार मानून अिभनंदनाचा ठराव कर त आहे. 
यावेळ  वनंती आहे क , या कारखा याची जकात व इतर कर माफ  करावी. 
मुलभूत नागर  सु वधा दे या वषयी आपण धोरणा मक िनणय यावा. असा ठराव 
शासन दरबार  पाठवावा जेणेक न आिथक प र थीती सुधार यासाठ  मदत होईल. 
पु हा एकदा आयु  व महापौर यांचे हाद क अिभनदंन करतो.     
 

मा.अ ण बो-हाडे– मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  

 

मा. शांत िशतोळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आज जागितक पाणी 
दवस आहे. या पाणी दवसाची मु ाम आठवण क न देतोय. परंतू महारा ात काय 
प र थीती आहे सग यांना जाणीव आहे. खरेतर अितशय अवघड प र थीती आहे. 
एका बाजूला पाणी टंचाई शहरात होत असताना पाणी बचत कशी करावी याकडे 
ल  दले पाह जे. दसर  ु चुक ची गो  आहे, दवसभर सव वतमानप ांम य,े           
ब-याचशा चॅन सवर थेरगाव, येक गावात, बरेचसे मासे मृ यूमुखी पडलेले 
िनदशनास आले आहे. इंड जना सु वधा देतोय. वषार  पाणी इंड जमधून 
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ना यांम ये येत असेलतर, पाणी वषार  होत असेल तर ते न क च शहराला घातक 
आहे. याब ल यां यावर कारवाई केली पाह जे. संपूण महारा ावर पा याबाबत 
भीषण संकट आहे. शहरातून न ा वाहतात. पाणी दसत नाह , ते हायला पाह जे. 
आपण कडक िश तीचे आहात. आपले सु ा कत य आहे. नद  सुधार क पातून 
आपण नद  व छ करतो. एम.बी.सी.बी.च ेकं ोिलंग नाह . जो कोणी दोषी आहे तो 
कतीह  मोठा असू ा, या यावर अ शन घेतली पाह जे. नद  व छ राह ली 
पाह जे. या यावर हे ट ह अ शन घेतली पाह जे. चुक या प तीने कामे 
हायला नाह  पाह जेत. मासे मृ यूमुखी पडले. मानवी जीव असते तर काय अ शन 
घेतली असती. दघटना घडतेु , यावेळ  मनपासु ा तेवढ च जबाबदार असू शकेल. ह  
दघटना पु हा होऊ नये हणून ु पु हा एकदा ल  वाढवा. दोष दसला, दोषींचे नाव 
जाह र झाले नाह तर  संबंिधतांवर कारवाई करावी.  

 

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, पूव या िमट ंगम ये आयु  साहेबांना 
मह वा या िमट ंगसाठ  मंुबईला जावे लागले, यावेळ  LBT वर चचा झाली होती. 
मी सभागृहा या वतीने वनतंी केली होती, मु यमं ी व रा य शासनाला आमचे 
हणणे ऐकवावे. आम या वाय तेवर, अिधकारांवर घाला घालू नय.े यां यावर 

कर लादणार आहोत, कायदा ट पाह जे. आपण नवीन कर लावतो कंवा 
करा या दरात बदल करतो. िनयमानुसार सभागृहात चचा होऊन दर िन त 
के यानंतर िस  देतो. सूचना/हरकती घेत यानंतर पु हा सभागृहात वषय येतो. 
मनपा सभेची मा यता घेऊन शासनाकडे पाठवतो. िनयम बंद, कायदा बंद जकात 
िनयमावली अशी केली आहे का. कलामाअ वये अिधकार आहे. रा य शासनाकडे 
कलमा वये ह  द ती सूच वली आहेु . आदेश दलेला आहे. LBT लागू करायची 
असेल तर याला वरोध नाह . परंतू लागू करत असताना रतसर काय ा वये 
सभागृहाचा स मान ठेवला गेला पाह जे. करवाढ क न कर यव था करताना दर 
दला गेला पाह जे. हा कर घेणार आहोत. याचे हणणे अशी घटनेत तरतूद आहे. 
िनयमांत तरतूद  आहेत. यांची फाळणी, पायम ली होऊ नये अशा कारे कर 
लादले जाऊ नयेत. करायचेच असेल तर रतसर सभागृहासमोर आणावे, 
हरकती/सूचना हा यात. ४/६ म हने उशीर लागू नये अशा कारे सभागृहाने 
सांिगतले होते. तसे प  रा य शासनाला पाठवले आहे का?   
 



37 

मा.महापािलका आयु  – पूव  चचा झाली याअनुषंगाने LBT चे दर ठरवायचे, 
धान सिचव यां या अ य तेखाली बैठक बोलवली आहे. याबैठक ला मंुढे साहेब 

तेथे गेले आहेत. आयु ांना सु ा आमं त केले होत.े महापािलका सभा अस यामुळे 
मंुढे तेथे गेले आहेत. ते महापािलकेतील चचा ितथे मांडणार आहेत. 
 

मा.गौतम चाबुक वार – मा.महापौर साहेब, आज आंतररा ीय पाणी दवस आहे. 
यािनिम ाने जगभरात पा या वषयी चचा होते आहे. महारा ात आप याला मा हती 

आहे, मोठा द काळ पडलेला आहेु . मराठवाडा, वदभातून लोकांचे थलांतर शहरांकडे 
होते आहे. खेडेगावांची प र थती अितशय बकट आहे. पा यावाचून जनावरे 
मरायला लागली आहेत. अशा प र थीतीत मु यमं ी मा.ना.पृ वीराज च हाण यांनी 
आवाहन केलेले आहे. य़ा काह  सावजिनक सं था आहेत, यांनी मु यमं ी द काळ ु
िनधीत मदत करावी व महारा  शासनदेखील, सव मं ीदेखील या द काळाचा ु
सामना कर यासाठ  पूण महारा भर फरत आहेत. आपण शहरात राहत 
अस यामुळे तेवढे गांिभय नाह . परंतू सभागृहाला व महापौरांना वनंती करायची 
आहे, मु यमं ी द काळ िनधीत महापािलके या वतीने ु ५ कोट  पये दे यात 
यावेत. याच माणे सव सद यांना वनंती करेल क , मु यमं ी िनधीत यांनी एक 
म ह याचे मानधन देखील दे यात यावे असा ताव मांडतो. 
 

मा. ीरंग बारणे–मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन देतो. खरेतर द काळ तांना ु
आ ह  एक म ह याचे मानधन दलेले आहे.  

 

मा.द ा साने – मा.महापौर साहेब, गु वार द.१४/३/२०१३ ला बातमी आली होती, 
यासंदभात नागर क आप याकडे आजह  ल  घालून आहेत. आयु  साहेबां या 

िनदशनास आणून देतो, २००७ म ये फुगेवाड  येथे बी.आर.ट . रोड चालू होता. 
यात २००७ म ये नागर कांना नोट सा आ या हो या. या मा यमातून या 

लोकांनी वतःहन घू रे काढली होती. करसंकलनचा अजब कारभार डो यासमोर 
आणून ावयाचा आहे. िम टंग आधी बोलायचे माझे काम आहे हणून बोलतोय. 
यादव, मोरे यां या या ॉपट  आहेत. या ॉपट  उतरवून घेत असताना २०१०-११ ला 
जी.आर. झाला होता, जे काह  मूळ बांधकाम आहे, कर संकलनम ये ॉपट ची न द 
आहे. या- या थकबाक  आहेत, याची मूळ र कम माफ केलेली आहे. या 
ामु याने ॉपट  वाच या असताना कं ले ट देतो. जी नोट स करसंकलनमधून 

आलेली आहे यात पाडले या ब ड ंगचा िमळकत कर भरावा अशी नोट स आलेली 
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आहे. यां या ब ड ंग चोर या गेले या आहेत, या यांना िमळवून ा, अशी 
कं पले ट सभागृहात देतो आहे. टॅ सम ये दलेले आहे. इमारती चोर ला गेले या 
आहेत. या आ हाला िमळवून ा यात अशी मागणी आहे. एफ.आय.आर. दाखल 
करतो. २००७ म ये इमारती वतःहन पाड याू . कोणताह  मोबदला न देता 
मा. दलीप बंड यांनी िमट ंग घेतली होती. सव नाग रकांना संबंिधत नगरसेवकांनी 
ितथे बोलवून नागर कां या हातापाया पडून र ते ता यात दले असताना 
यां याकडून टॅ सची मागणी करताय. असा कारभार चालू आहे. हे सवजण गर ब 

आहेत. महापौरांना भेटन आलेू . याची ेसनोट मा या हातात आहे. या लोकांना 
उ ा कारवाई करायची असलेली बांधकामे आहे या थतीत ा. लोक पोिलस 
टेशनम ये F.I.R. देताऐत, आम या इमारती चोर ला गेले या आहेत. गंभीर गो  

आहे. लोक िन त काय करणार, घरे पडलेली असताना टॅ स का भरायचा. 
कशासाठ  भरायचा. संबंिधत अिधका-यांना याची वचारणा करावी. सभागृहात  
वचारलेला आहे. िमळकत करावर व बांधकामा या सग या आकारणीवर बांधकाम 
बगरपरवाना िश का मारला आहे. का? याचे उ र मा.शहाजी पवार यांनी ावे, 
खरोखर गंभीर गो  आहे.  

 

मा.शहाजी पवार (सहा.आयु , करसंकलन) – मा.महापौर साहेब, ॉपट  टॅ स 
डपाटमटमाफत िमळकत कर आकारणी करताना या िमळकती कंवा इमारती 
आहेत, या िमळकतींना बांधकाम परवानगी आहे, अशा िमळकती सोडून इतर 
िमळकतींवर बगर परवाना अशा िश का मारला जातो. ह  प त महापािलका 
अ त वात आ यापासून, कायालया या सोयीसाठ  हा िश का मारला जातो. 
कामकाजा या सोयीसाठ  काय ात अशी ो हजन नाह .    
 

मा.द ा साने – मा.महापौर साहेब, १,९७,००० एव या िमळकती अनिधकृत ठर या 
आहेत. अनिधकृत का अिधकृत हे ठरवायचे यांना राईटस नाह त् , अिधकार नाह . 
अनिधकृतचा िश का मारला हणून वंजार  नावाचा माणूस कोटात गेलेला आहे. या 
मा यमातून यातून रट प टशन दाखल केले, यातून अनिधकृत िश का मारला. हे 
करसंकलन या काय ात नसताना अनिधकृत िश का मारताय. बांधकाम परवानगी 
कशाला ठेवली आहे. यांना करसंकलनकडेच पाठवावे. यातून आमची गावे 
महापािलके या ह त घेताना आ हाला सांिगतले होत,े पूव या बांधकामांना 
रे युलराईज क . आहे या थतीत महापािलकेत घेऊ. मग कोणालाह  
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अनिधकृतचा िश का लागला नाह  पाह जे. मग का लागला. या ॉपट  रोड 
आर णात येत नाह त, यांचे पेपर महापािलकेत दलेले नाह त. तर  १,९७,००० 
इतका अनिधकृत ॉपट ज चा आकडा देत आहोत् . हे सु ा आप या िनदशनास 
आणून दे याची गरज आहे. करसंकलनने िश का मारला हणून १,९७,००० इतका 
आकडा दसत आहे. यांना कायदा नाह , अिधकार नाह , कोण या कलमानुसार 
िश का मारला. आप याला वनंती आहे, अनिधकृतचा प ह यांदा िश का लागला. 
यांना कोणताह  कायदा नाह , कलम नाह . अनिधकृत िश का मारला हणून एवढ  
मोठ  सं या डो यासमोर येते आहे. मी अ यास क न आलो आहे. मी आप याला 
वचारले आहे, हा िश का मारणे काय ा या चौकट त नाह , चूक चे करतो आहोत. 
हा संग आम यावर आणला आहे. शहरच अनिधकृत झालेले आहे. हे सभागृहा या 
िनदशनास आणून देतोय. दसुर कडे आज शहरात याच भागात चांगला मोठा ो ाम 
केला, याब ल अिभनंदन करतो. गणपती मंद र सावजिनक जागेत कंवा 
अनिधकृत बांधकामा या जागेत न हत.े मूळ मालका या खाजगी जागेत होते. ३२४ 
सव नबंर म ये रोड आर ण येत.े ते आर णात न हत.े हे मंद र पाडताना फार 
िनंदनीय वाटत.े का पाडले मा हत नाह . पण कुदळवाड म ये स या या मशीद  
आहेत, यात पूव या िलगल मशीद  आहेत. जवळपास ८ ईिलगल मिशद  आहेत. 
मला मुसलमानांवर टका करायची नाह  पण ितथे हा कार चालला आहे. 
अनिधकृत इमारती पाडतात, मंद रे पाडतात, पण मशीद  प ाशेड बांधून अनिधकृत 
बांधकाम करतात. या प तीने मा या भागात मशीद ंचे काम चालू आहे. पु यात 
बॉ ब फोट झाला यावेळ  िसमीचे कायकत कुदळवाड म ये सापडले. भटकलचे 
वा त य कुदळवाड म ये होते. इथे अितरे यां या संघटना कायरत आहेत. आ हाला 
वाटते तु ह  लोकांचा तळतळाट घेतला आहे. आता देवािधकांचा सु ा तळतळाट 
यायचा आहे का. मंद र कोण याह  राजक य प ाचे नसेल तर  ते पाडणे ह  

सवाची खंत आहे. कुठेतर  घरात कटकट झाली असेल तर मंद रात बसून शांतता 
िमळते. वय कर, ये  नागर क मंद रात गे यावर यांना ५ िमिनटे गेलेतर  
समाधान वाटते. याच भागात ८ मशीद  बांधायची जोरात तयार  चालू आहे, यांचे 
काय करणार. आपले लोक कर यासाठ  ो साहन देतात, ते ट केवार  घेतात का. 
शंभर ट के घेत असतील. माझा हाच आ ेप आहे, आपले अिधकार  शंभर ट के 
पैसे घेऊन काम करत आहेत. हा अितसंवेदनशील भाग आहे. ितथे अनेक कारचा 
कारभार चालू आहे. एखा ा व तूची शहरात चोर  झालीतर २ तासांत याचे पेअर 
पाटस माकटम ये िमळतात् . अंदाधुंद कारभार चालू आहे. ते प हले कुदळवाड  इथे 
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जातात. अितरेक  संघटनेचे कुठे काम झालेतर इथे प हली अ शन होत.े संवेदनशील 
भाग असताना अिधकृत कोण, अनिधकृत कोण. यामुळे मु लम बांधवांना वरोध 
होतो. द यम वागणूक दली जातेु ,हे सांगावयाचे आहे. हे ामु यान े चूक चे आहे, 
असे मला वाटतेय. गणपतीची मुत  बसवली होती, यावर बुलडोजर लावला आहे. 
चांगले काम करत असताना गणपतीचे पूजन करतो. रा यात, शहरात व  घटना 
चालू आहेत. शहरात चोर , जमन बेकर त बॉ ब फोट झाला. भटकल बंधूंवर बंद  
आणली. तो या भागात राह लेला आहे हे सांगतो. भािगरथी वषयात ल  घालावे 
याची सूचना मांडली. िमळकती पाड या असताना, या िमळकतींची य  पाहणी 
करा. या लोकांना शंभर ट के माफ करा. आप या लोकांनी खूप मोठ  जागा 
काढन दलेली आहेू . कुदळवाड तील कोणीतर  बाहेरचा माणूस कोटात गेला आहे. 
राय नावाचा माणूस या या जागेवर ल २०० मी. ड .पी. माक ग या जागेसाठ  तो 
कोटात गेला आहे. यासाठ  र ता करायचा थांबला आहे. आमचे नागर क सु ा 
अिधकृतपणे टॅ स भरतात. ते सु ा र ता करायचा थांबवतील. १९९८ या 
अगोदरची मूळ बांधकामे आहेत. जाणूनबुजून सग यांना र यात बांधकाम करायला 
लावले. या दो ह  वषयांत आपण िनवेदन ावे. 
 

मा. ीरंग बारणे – मा.महापौर साहेब, आज सभागृहात मा.द ा साने यांनी यांची 
भावना य  केली. या अनुषंगाने उ र दले गेले पाह जे. इमारतींना अिधकृत 
परिमशन द यानंतर पाक ग या जागेतील यव था केली जात.े र यावर वाहने 
पाक केली जातात. यावर आजपयत कारवाई केली गेलेली नाह . सवसामा य गर ब 
मनु याने शहरात राह यासाठ  घर बांधले. या यावर मा  कारवाई झाली. चुक या 
मागाने वसूली करतो ह  बाब आप या ल ात आलेली नाह . तर सु ा अशा 
यावसाियकांना, धनीकांना मदत करायचे काम ामु याने शासनाकडून होत ेआहे 
एवढेच सांगणे आहे. या इमारतीत महापािलके या बांधकाम वभागाकडून 
अिधकृतपणे परिमशन घेतली आहे. ती घेताना जर वाहनतळ, पाक गची जागा 
ठेवली असेल तर या ठकाणी शॉपस,् हॉटे स बांधले असतील् , अनिधकृत यवसाय 
करत असतील तर पाक गसाठ  ह  जागा खाली करावी. या इमारतींत अशा 
कारचे बांधकाम झाले असेल तर याचे सव ण क न कारवाई करावी. 

सवसामा य गर ब मनु यावर ता काळ कारवाई करतो. लेखी प  दलेतर  ता काळ 
शहािनशा न करता ता काळ कारवाई झाली आहे. अंदाजप का या बैठक त राजक य 
ह त ेप िन त झाला आहे. २० त े२५ ट के सवसामा य गर ब नागर क भरडला 
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गेला आहे. याबाबत यावसाियकांना, धनीकानंा देखील पाठ शी घालू नका एवढेच 
सांगतो.  
 

मा.राहल ू जाधव – मा.महापौर साहेब, आज सभागृहाचे ल  वेधू इ छतो, आज 
आपण जाधववाड त नागर कांनी मंद र बांधले होते, यावर कारवाई केली. आज       
ब-याच ठकाणी आमची समा व  गावे आहेत. गेले १० वषापूव  यां या 
नकाशा माणे रोडम ये घर, ब ड ंगी झा यातर  यांना टॅ स भरायला सांगताय. 
दसर कडे घरे पाडतायु , मंद र पाडताय. काह  सद यां या सांग याव न सु ा कारवाई 
आणली आहे. ०५ म ये ह  कारवाई कोणा या सांग याव न थांबवली होती. आहेर 
यांची तीन मजली इमारत पाडली आहे. एकाला एक याय, दसु-यांना दसरा याय ु
देताय. यांचे होणारे नुकसान तर  वाचेल, खड या-दरवाजे तर  ते              
काढतील. काय ाने काय करताय ते यो य करताय. याला वरोध नाह . काम 
करत असताना आपले अिधकार  लोक, शासन काम करतात. आप याला वाटते, 
सगळे पारदशक काम चालते, काम करतात. यावेळ  एकाला माणुसक ची कोणाला 
सवतीची वागणूक देताय असे िनदशनास आणून दलेले आहे. मा या जाधववाड त 
भागात तीन मजली इमारत पाडली. आज एकाला नोट स दलेली आहे. ५ स ्

बांधले या आहेत, ितथे वकर राहतात. यांचे पाडताय पु हा एकदा नोट स आली. 
कायदा पाळला पाह जे. परंतू एकाचे पाडताय, दसु-याला कशासाठ  सोडताय. आज 
ितथे खूप पा ठंबे आहेत. किन  अिभयंता यांना सांिगतले, िनदशनास आणून दले. 
याने सांिगतले, या यावरच बुलडोजर फरतोय. बाक यांनी ब ब केली क  किन  

अिभयंता यांनी केले. आम याकडे पुरावा आहे. ५ स ्आहेत, इथे लोक राहतात. 
मा याकडे यांचे फोटो सु ा आहेत. खाली ५ खो या २००८ पासून टॅ स भरला 
आहे. याचे पेपर मा याकडे आहेत. प ह या ५ खो यांचा टॅ स भरतात. नतंर या 
५ खो या वर बांध या आहेत. अशी खूप माणसे आहेत, या माणसांकडे पैशाची 
मागणी झाली आहे. यांनी वरोध केला हणून फ  यांची बांधकामे पाडली 
आहेत. ह  गो  यावेळ  िनदशनास आणून दलेली होती. कायकता लोकांना वेठ स 
ध  नय.े हे काह  भागांत चालले आहे. कारवाई चालू असताना सद या या 
सांग याव न यु.पी., बहारवािसयाचंी बांधकामे पाडायची थांबवली. आहेरांचे बांधकाम 
मा  पाडले. यांना वाटते मी सांिगतले. कृपा क न अशी कामे आपण क  नयेत 
अशी मी वनंती करतो.  
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मा.सुलभा ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आ ा मा.द ा साने यांनी 
या वषयाकडे सभागृहाला वळ यास मजबूर केलेले आहे, मह वाचा वषय आहे. 

मा.राहल जाधव हेू  मनसेचे नगरसेवक आहेत. वरोधी प ातील नगरसेवक आहेत. 
यां या वॉडातील खाजगी जागेतील मंद रावर कारवाई केलेली आहे. कोणा यातर  
ेषापोट  हे झालेले आहे. तयार केलेले मंद र कोण पाडतोय. आप याला मा हती 

आहे का? खाजगी जागेतील मंद र आहे. ब-याच ठकाणी मंद राची कामे सु  आहेत. 
त ार होती असे सांिगतले. या या पाठ मागे फॉलोअप खुप होता. अशा लोकांची 
नावे सभागृहात जाह र केली पाह जेत. त ार होती, काय ात बसत नाह  ठक आहे. 
एका ठकाणी गर ब नगरसेवक असा श द वापरला. राहल जाधव हे अ जबात गर ब ू
नाह त. थािनक आहेत. परंतू बाक यां माणे भाव खात नाह त हणून वतःला 
कमी लेखत आहेत. अितशय िनंदनीय गो  आहे. तळवडे, भोसर , द घी, 
एम.आय.ड .सी.चा काह  भाग असला तर  २०१२ नंतरची बर च बांधकामे अशी 
आहेत, यांचा पंचनामा झालेला आहे. ायोर ट  नाह  ती पाडली गेलेली नाह त. 
समथकांची बांधकामे आहेत. ितथे तुमचे ल  कधी जाणार? तळवडेम ये नाह तर 
भोसर  इथेतर खुलेआम पैसे मािगतले जातात. गुंडिगर  आहे. याच प तीने 
पाठपुरावा केला जातो. पैसे दले नाह तर बांधकाम पाडलेच. तुम या चांगुलपणाचा 
गैरफायदा कोणी घेत असेल तर तुमचे ल  कधी जायच?े तु ह  तुमचे काम करत 
रहायच,े खाल याचे वा टोळे हायचे. कोणी त ार केली तर जाह रपणे सांिगतले 
पाह जे. नगरसेवकाने काम सांिगतले क  याचे नाव प ह यांदा कळत.े वरोधी 
प ाचा नगरसेवक असेल तर लगेच नाव कळत.े तो लॅन चाललेला आहे. तुम या 
ितमेचा फायदा घेऊन डबल फड ंग चालू आहे. याची क पना तु हाला आहे का? 

याकडे कोण ल  देणार? कशामुळे आरोप होतो आहे तो बघा. बी. ह .जी. या 
ब ड ंगचे अनिधकृत बांधकाम आहे. कमिशयल ब ड ंग आहे. आज या जागेचा 
माकट रेट को यावधी पये आहे. तु हाला ह  ब ड ंग पाडता येत नाह . याचे कु े 
साध े दाद देत नाह . कारण मो या लोकांचा यां याकडे बराच वरदह त आहे. 
तुमचा चॅले जंग जॉब आहे. तु ह  हे चॅलज या, तु हाला आ हान आहे. गर बांची, 
बु जीवी लोकांची घरे पाडणे फार मोठा परा म नाह . पोिलस फोस वाप न, 
काय ाचा बडगा दाखवून क  शकतो. अशा ठकाणी तु ह  का जात नाह ? सगळे 
रपोट मागवून या. पेिसफ केशन मागवून या. कोणी पैशां या जोरावर करत 
असेल तर, िभतीपोट  करत असेल तर, अनके केला असेल तर तुम याकडे सव 
पाह जे. येक ठकाणी तु ह  जाऊ शकत नाह . अितशय िनंदनीय गो  आहे. 
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गणपतीची मूत  होती. ह  कृती मुळात होत असताना केलेले कृ य अितशय 
िनंदनीय आहे. आ हाला नावे जाह र करा. बांधकामे पाड याबाबतीत आता तु ह  
थांबला आहात. तुमचे वागत करते. आता नद पा ातील, आर णातील जागेवर ल 
बांधकामे पाडणार आहात, याब ल दमत नाहु . द.३१ माच २०१२ नंतरची 
बांधकामे पाडताना एकाला एक याय, दसु-याला दसरा असा िमळाला नाह  पाह जेु . 
यां याकडे कानाडोळा क  शकतो, यांचे प े केले आहेत. यातून काह  लोक राह ले 

आहेत. तु ह  कमचा-यांचे बदली करताना जे शफिलंग केलेले आहे, यात नेमके जे 
ामा णकपणे काम करतात यां या बद या के या. मा  काम न करणारे यातून 

सूटत आहेत. यां यामागे कुठे-कुठे अिधकार  कंवा नगरसेवक पण असतील. ह  
गंभीर गो  आहे. रा वाद  प ाचे मा.योगेश बहल यांनी LBT संदभात वचारले या 

ांवर आयु  साहेबांनी सांिगतल,े मंुढेसाहेब आज इथे नाह त. मी माह ती देऊ 
शकत नाह . मा या मा हती माणे कालच मंुढे साहेबांनी सांिगतले होत,े आयु  हे 
LBT चे मुख आहेत. यांना सव अिधकार आहेत. आमचे कसे होणार? तु हाला 
मा हतच नाह . महापािलकेला कायदा स लागार आहेत, यां याकडून खुलासा ा. 
काह  मंडळ  कोटात गेलेली आहेत. जर उ ा कोटाकडून टे िमळालातर काय 
करणार? मा हती ा काय होणार आहे हे पण कळाले पाह जे. सग या गो ींचा 
झरो अवस आप याकडे नसताना चचा घडवतोय. चचा यथ जाता कामा नय.े 
परवा तु ह  न हता हणून िमट ंग तहकूब केली. आ हाला तुम याशीच बोलायला 
आवडते. दसु-या कोणाशी बोलायला आवडत नाह .  

 

मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, तु ह  ठरवले व 
दकानदाराचा नंबर बोल याु आधी आ हाला े ड ट करायला पाह जे आहे. लोक 
आ हाला वचारतात, आ हाला माह त नाह . मंुढे साहेबांनी सांिगतले, सरकारने  

तु हाला अिधकार दलेले आहेत. तुम या पॉवसला मी चॅलज करत नाह . आ हाला 
व ासात या, ए स लेन करा. आम याबरोबर चचा करा एवढ च वनंती आहे. 
शेवट  your decision is awarded. मा.द ा साने मंद र, मिशद बं ल बोलल.े सरकार 
यासाठ  बांधायला जागा देत नाह . जथे पॉिसबल आहे ितथे बांधतात. मंद रे, 

मिशद  बांधतात. आप या देशात सवधमसमभाव आहे. पण आपण मंद रे पाडली 
नाह  पाह जेत. लोकांची धािमक थळे बांधायला मनपा जागा देत नाह . मग ते 
कुठे जाणार? ाथना क न ाथनामय होणे यासाठ  मंद रे बांधतात. र यात येत 
असलेले पु यातील पासो या वठोबाचे मंद र १०० वष जुने झाले आहे. अजूनपयत 
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ते ितथून काढले नाह . लोकां या यामागे भावना आहेत. तु ह  ितथे जाऊन बघून 
या. मंद राला टच न करता दो ह  बाजंूनी ॅफ क चालू आहे. मिशद  पाडायला जाऊ 
नका आप या देशात सवधमसमभाव आहे. कमिशयल शॉपस यांना नोट सा ा् . 
२/४ म ह यांत रे युलराईज होतात. पाक ग कशासाठ  ठेवले आहे. पाक गम ये 
दकानेु ,हॉ पीट स आहेत् , इतर यवसाय चालतात. गा या र यावर येतात. 
पाक गची जागा पाक गसाठ  वापरली पाह जे. येक घरात गा या घेणार, ट ू
हलर,फोर हलर घेणार असे वाटले न हते. येक पाक गम ये कमिशयल 

शॉपमे ट करायचे. बांधकामे पाडायला सु वात केलेली आहे. पाक ग व बेसमे ट 
टोअर, बेसमे ट गोडाऊ ससाठ  केलेली आहेत. अनेक ब ड ंगम ये पाक ग वकले 

आहे. कमिशयल शॉ स,् दकानेु , हॉ पीट स चालू आहेत् . सवाना व रत बंद 
करायला सांगा. पाक ग पाक गसाठ च वापरले पाह ज.े  

 

मा.भाऊसाहेब भोईर – मा.महापौर साहेब, परवाच मु य सभा झाली. तहकूब सभा 
आज होते आहे. मा.योगेश बहल यांनी LBT संदभात सभा तहकूबी संदभात मत 
मांडले. मा.आर.एस.कुमार व मा.नारायण ब हरवाडे यांनी सूचना मांड यानंतर सभा 
तहकूब झाली. यासंदभात आयु  साहेबांनी खुलासा के यानंतर सं द ध वातावरण 
आहे. काय ाची अंमलबजावणी होत असताना सग याजणांनी गदारोळ होऊन या 
वषयावर सभा तहकूब झा यानंतर यावर नेमका िनणय काय झाला हे देखील 
मह वाचे आहे. केवळ वषय वाढावा हणून वाढतो हणून हा वषय तेवढा परत 
येऊ नय.े LBT संदभात शहरात बोधन करावे. पुणे मनपा माणे नगरसेवकांना या 
मागचा हेतू सग यांना उ मुख हो यासाठ  आयु ांनी यांची भूिमका प  करावी.            
याचा वरोध कतपत ा  आहे. यावर शासनात गंभीरपणे वचार क न 
अंमलबजावणी कर यात येईल. याबाबत ठोस िनणय जाह र करावा. महापौरांना 
वनंती करतो, ब-याच स मा.नगरसेवकांनी आप या भावना भाषणातून य़  
के या. काय भोगावे लागत.े सव प ीय मा यमातून सव मंडळ ंना न  िनवेदन 
करतो, सभा चालवत असताना अचानक कोणताह  वषय घेत असताना                
सांगत असाल तर या नैसिगक आप ीची श यता असेलतर, द काळाची बाब ु
असेलतर, चच या मा यमातून ऊहापोह होऊ शकतो. अशा प तीने नगरसेवकांना 
भावना य  कर यासाठ  सभागृहाचे आभार मानून, मी, आपण प ात कमी 
पडतोय,याचे आ मिचंतन केले पाह जे. िनयमांवर बोट ठेवून अिधकार             
मांडणारा हा वषय नाह . हे वषय इथ ेघेत जनतेचा आवाज मांड यासाठ  हे सु म 
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सभागृह आहे. कोणाचे काय, कोण कोण या प तीने वषय मांडतो. महापािलके या 
अजडावर हा वषय न हता. याला इथे बोल याचे आ मक समाधान िमळते. 
एव या कळकळ ने वषय मांडला. मा.मंगलाताई कदम, मा.योगेश बहल हे महापौर 
असताना सवप ांचे गटनेते यां या मा यमातून कोण याह  नगरसेवका या मनाला 
संकोच वाटला नाह  पाह जे. माझे कोणी ऐकत नाह . कोणी अिधकार  गांिभयाने 
वषयाला घेत नाह तर याची प ात कान उघडणी केली पाह जे. नगरसेवकाला 
अशा वष ण अव थेत हतबल होऊन याने या या भावना य  करणे हणजे हा 
सव शहरा या व तांचा अपमान आहे. हणून महापौरांची जबाबदार  हणून 
न हेतर या ठकाणी या सव पा भूमीवर काम करत असताना केवळ सभा तहकूब 
केली. सभा तहकूब कर याचा अिधकार आहे. असाच वषय न राहता येक 
प ा या गटने या या मा यमातून सभागृहात जे हा वषय येतो, ते हा राजक य 
पाद ाणे काढन शहराचे व त हणून बसत असतोू . हेच पादचार  नगरसेवकच 
पाह जेत असे वाटते. अिधका-यांची काय ताकद आहे नगरसेवकाचे ऐकू नय.े परंतू 
असे कोणीतर  वेगळे हटले. एवढ  नाराजी सद यांम ये कुठून आली. याचे कारण 
सभागृहापुढचा वषय खोटा नाह . प ा या काह  लोकां या, नगरसेवकां या 
मा यमातून अनिधकृत बांधकामांवर शहरात कारवाई होणार अशा अनेक गो ी घडत 
आहेत. आयु ांना न  वनंती करतो, तुम या कारभाराब ल संशय य  केलेला 
नाह . याचा अथ असा नाह  तुमची ह च प त यो य आहे. तु ह च चांग या 
प तीन े याल. तौलिनकपणा असावा. कोण याह  अिधका-याला याची िभती वाट ू
नय.े कदािचत शासनाला परवडणार नाह . हे आमचे आहेत असे अिधका-याला 
वाट नयेू . नाह तर ह  सभा कधीच संपणार नाह . आज या ाचे उ र उ ा 
िमळेल. नाह तर पु हा हाच  असणार. सभा तहकूब के यानंतर कोणीतर  
सांगावे, प  करावे. मी मा या प तीने भाषण क न मोकळा झालो. आप य़ा 
कारक द त नवीन प तीची अंमलबजावणी करावी. या- या नगरसेवकांना अशा 
घटना घडत असतील तर एक नगरसेवकाने दसु-या नगरसेवकाची अशी ग धळवाणी 
प र थीती पाहणे हणजे वतःचा अपमान क न घेणे. गटनेते मा यमातून, 
प ातून आयु  साहेबांना बोलवा. हा आपला अिधकार आहे. संबंिधत अिधका-याला 
बोलवून जाब वचारायचे काम भ व यात करावे नाह तर पारंपार क प तीने 
बोलतोय, भाषण करतोय. मा.द ा साने बोलले. मा.राहल जाधव बोललेू ,हे मनसेचे 
शहरातील प हले नगरसेवक आहेत. यांचा अपमान संपूण सभागृहाचा अपमान 
आहे. अिधका-यांना बोलले तर ते का या फती लावून काम करतात. यांचा 
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अपमान सव सभागृहाचा अपमान आहे. ह  भावना ठेवून मा या भावना य  
करतो.   
 

मा.उ हास शे ट  – मा.महापौर साहेब, जा त वेळ घेणार नाह . वषय आहे हणून 
बोलतो. मा.योगेश बहल यांनी आयु  साहेबांना सांिगतले आहे, आ हाला यासंदभात 
मा हती ा. अित मणा वषयी मा.द ा साने यांनी  उप थत केला. मा.सुलभा 
ऊबाळे ता ना माह ती नाह . मला या ठकाणी सांगायचे आहे. अमुक-अमुक 
नगरसेवकाने सांिगतले, पाक गम ये हॉटे सचा यवसाय चालतो. मी हॉटेल 
चालकांचे ितिनधी व करतो. तो माझा यवसाय आहे. यासंबंधी  उप थत 
केला. मला याच प तीने बोलायचे आहे. इथे महापौरांचे हॉटेल आहे. नाना काटे 
यांचे हॉटेल आहे. ब-याच नगरसेवकांची हॉटे स आहेत् . पंपर  िचंचवड म ये 
बर चशी हॉटे स बेसमे टम ये आहेत् . पण ब-याच गो ी बेसमे टम ये होत 
असतात. पाक गचा िनयम फ  हॉटेललाच आहे बाक यांना नाह  का. पंपर  
िचंचवड शहरात बर चशी अित मणे बेसमे टम ये असतात. मुळात ब ड ंग या 
ा गम येच तरतूद  के या पाह जेत. तेथे शॉपस,् गोडाऊनला परवानगी ायची 

नाह . पूव या ब ड ंगम ये बेसमे टम ये टोअर, गोडाऊन तुम या काय ात होते. 
यावेळ  तु ह  याला परवानगी देत होता. हणून ते अ त वात आलेले आहेत. 

ब-याचशा गो ी ितथे करत आहेत. महापािलकेचे बेसमे टम य ेकाय आहे. झेरॉ स 
ऑफ सेस आहेत. ािधकरणात मेन ब ड ंगम ये बेसमे टम ये काय-काय चालत े
आप य़ाला मा हती आहे. बेसमे टम ये टाऊन लॅिनंगसारखा कार होतो. काय ात 
पडायचे नाह . सूचना येते. सवा या आवड चा वषय दसतो. येक नगरसेवक 
वॉडात काम करत असताना या माणे कायदा करा, मंजूर करा. पाक गम ये 
लोकांना यवसाय क  ायचा नाह . याआधी रोडवर ल यवसाय कधी पाडायच.े 
ािधकरणात काम करतो. र यावर काय कार चालू आहे. उ ानांत काय कार 

चालू आहे. ऑफ स बांधू शकतो. कायालय बांधू शकतो. हेच काय ाय हेट कोिचंग 
लासेस चाल ूआहेत. उ ानांम ये यांना पाक गचा िनयम नाह . मोठ-मोठे मॉ स,् 
वेलर  शॉ स आहेत् . हॉ पीट स यांना िनयम का नाह् . कोिचंग लासेस आहेत. 
पंपर  िचंचवड शहरात मोठमोठे शो स आ ण पा कग रोडवर असते् . हा वषय 
उप थत केला आहे. सवासाठ  पूलाबाहेर जागा ठेवावी लागेल. शहरात काह  वाढ 
असणार नाह . आ हाला एकाब ल बोलणे, दसु-यांना एकाब ल बोलणे हणजे 
आ हाला कळत नाह . हॉटेल यावसाियकांचा ितिनधी हणून बोलतो. मंद र असू 
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ा. गाडनम ये मंद र असू ा. ािधकरणाने बांधलेली ब ड ंग असू ा. ए ा 
बांधकाम असू ा. यांची बांधकामे पाडणार काय? दसु-याचे पाडणार नाह  का? 
यावसाियकाकडून वसूली करतो. ॉपट  टॅ स, इ कम टॅ स,सव स टॅ स इ. टॅ स 
भरावे लागतात. यां यावर कारवाई होणार अशा गो ी कराय या नाह त. 
बाक यांची आ हाला वसूली काढता येत.े मी माझे काम करतो, यासंदभात 
बोलायचे नाह . या वषयावर जा त बोलणे यो य नाह . मला हणायचे ते समजून 
दले नसेल तर LBT संदभात मा.योगेश बहल यांनी िनणय घेतला, याब ल उ र 
ावे.  

 

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, आपली बजेटची िमट ंग 
दपार  ु २.०० वा. आहे. चोर या घेतले या पा या या कने शन संदभात २ वेळा 
पेपरम ये आले. १ तारखेपयत बील भरले नाह तर दंड भ न कने शन कट क  
असे सांिगतले आहे. आप याशी अभय योजनेब ल चचा झाली. िन मे पैसे भरायचे 
असे आपण आदेश काढले. चेक ंग क न याचे समायोजन कर याची यव था क  
असे आपण सांिगतले. परंतू मा या वॉडातील २१ करणे आहेत. २५ ते ४० हजार 
पयत बले आहेत. एवढे क न सु ा तु ह  पु हा अजंठानगर पूव  २७,००० आकडा 
होता यात ५,००० वाढन ू ३२,००० झालेले आहेत. कारचे साहेबांशी चचा केली. 
पूव या अनुषंगाने िनदश देऊन यांना अजंठानगरसाठ चा फॉम भरला. तु हाला 
पैसे येतील. लोकांम ये िनयम करताना िभतीचे वातावरण िनमाण झाले आहे. ठोस 
िनदश ा. पा याचे बील भरले गेले पाह जे. यासाठ  यो य िनणय यावा व 
िमट ंगला सु वात करावी अशी वनंती करतोय.  
 

मा.महापािलका आयु  – मा.महापौर साहेब, सव उप थत स मा. नगरसेवक, 
नगरसे वका, या ठकाणी ३ ते ४ वषय उप थत झालेले आहेत. यावेळ  धािमक 
बांधकामांबाबतीत मु ा उप थत झाला आहे, यात मुळात अनिधकृत 
बांधकामांबाबतीत शासनाचे आदेश रेकॉडवर उपल ध आहेच. तसेच धािमक 
बांधकामाबाबतचे िनदश, प  आदेश रेकॉडवर आहेत. धािमक बांधकाम होत असेल 
तर संबंिधत अिधका-याने ते ताबडतोब थांबवले पाह जे. याबाबत त ार झा यानंतर 
या माणे बांधकाम ितथे िन कािसत कर यात आले आहे. दसरा मु ा अनिधकृत ु

बांधकामांना जा त मह व दले जाते. नुसता फ  मु ा उप थत झाला आहे. या 
पा भूमीवर मी महापािलकेत जू झालो, ती देखील आपण समजून यावी.       
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द.३१/३/२०१२ चा आदेश अंितम झाला होता. जर मी यावेळ  जू झालो नसतो 
तर मला अशी भूिमका यावी लागली नसती. अ य अिधकार  जू झाला असता 
तर याला सु ा हाच िनणय यावा लागला असता. या वषयावर वधानमंडळाम ये 
दोन वेळा स व तर चचा झालेली आहे. शासना या वतीने मा.मु यमं ी यांनी 
वधान मंडळात िनवेदन केलेले आहे. अनिधकृत बांधकामे व अनिधकृत नळजोड हे 
दोन वेगळे वषय आहेत. मा.उ हास शे ट , मा.योगेश बहल यां याकडे अिधकृत 
नळ कने शन या न द ची याद  आहे. पा याचे मीटर पळत,े चुक चा आकडा 
दाखवते, मीटरम ये हवा जाते अशा कार या मीटरबाबत त ार  आहेत. तर देखील 
सन २००९-२०१० व २०११-२०१२ या वषाम ये अनिधकृत नळ जोडाकर ता 
द पु ट/तीनपट दंड आकारणी केलेली आहे. मा.उ हास शे ट , मा.योगेश बहल यांनी 
अनिधकृत नळ जोडाकर ता फौजदार  गु हा दाखला करावा अशी सूचना केली आहे. 
गु हा दाखल कर या या मु ाबाबत काह  गो ींचा वचार केला पाह जे. जर एखा ा 
य ने अिधकृत कने शन घेतले नसेल, पा याची चोर  कर त आहे याला वारंवार 
सूचना देऊन सु ा थांबले नाह त तर, जुने बील आहे, प क िस  केलेले आहे, 
ड लरेशन केलेले आहे, पण कने शन या न द म ये मोठा दोष असेल तर हणजे 
समजा याने अधा इंचाचे कने शनची न द केलेली आहे मा  एक इंचाचे कने शन 
वापरतो आहे असे असेल तर, याने याचे डटे स देणे आव यक आहे् . एका 
बाजूला पाणी कमी होते आहे ते कुठेतर  रे युलर क न यावे. महापौरांनी याचे 
रेटबाबत प कार प रषद घेतलेली आहे. कोणी पा याची चोर  करत असेल तर गु हा 
दाखल करणे गरजेचे आहे. अशा दो ह  व पा या पॉिलसी आहेत.  

 पाक ग या मु ाबाबत पर पर वरोधी मते सभागृहात आली आहेत. 
काय ातील तरतूद समजून घेऊन याबाबत धोरण ठर वले जाईल. LBT बाबतीत 
दराचा मु ा आला आहे. LBT या अनुषंगाने २/३ मु े मांडायचे आहेत. सु वातीला 
रा य शासनाने या महापािलकांत LBT लागू केली, याम ये मीरा-भा दर, नांदेड, 
जळगाव या महापािलकांचा समावेश होता. धुळे, सोलापूर, को हापूर, अहमदनगर 
इथे LBT लागू केलेली आहे. रा य शासनाने जी LBT लागू केली, याचे स द् . 
२५ माच २०१० ला िस  केलेले आहेत. कलम १५ (ट ) सबसे शन अंतगत हा 
िनयम लागू केलेला आहे. अमडमटनुसार LBT चा अिधकार रा य शासनाला दलेला 
आहे. यापूव  जकात लावत होतो, याचे दर ठरवत होतो, चांगले काम करत होतो. 
हे सव अिधकार रा य शासनाने आप याला दलेले आहेत. परंतू LBT बाबत 
अिधसूचना पा हली तर आप या महापािलके या े ात एकूण २५,०१३ इतके लोक 
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िनघाले आहेत. कलम १२७ या उपकलम २ अ वय,े अिधसूचना काढलेली आहे. ती 
LBT बाबत सादर केलेली आहे. याबाबतचे अिधकार रा य शासना या तरावर 
वापरावया या अिधसूचने या कलमा या १२७ (२) चे १५२ (ट ) हे व प आहे. 
यापूव  महापािलकांना जकात दर ठर वताना ते कमी/जा त कर याचा अिधकार 
होता. LBT हा जकातीचा नवीन उपकर/ वेशकर आहे, असे हटले आहे. कलम 
१२७ (२) नुसार जकात ऐवजी थािनक सं था कर असा श द वापरताना सगळे 
अिधकार महारा  शासनाला राहतील असा श द योग आहे. याअनुषंगाने 
ट याट याने टॅ स लागू क न दर ठर वणार आहोत. तीन/चार म ह यांपूव  रा य 
शासनाने जाह र केल,े LBT क व ब वग य महापािलकांना लागू करावी. याआधी ड 
ेणीतील महापािलकांना याआधीच चालू केलेली आहे. याबाबत रा य शासन 

पातळ वर जवळपास ७ बैठका तीन म ह यांत झा या. या माणे द. २५ फे ुवार  
२०१३ ला प ह यांदा नोट फ केशन िनघाले. याची त द. १२ माच २०१३ रोजी 
िमळाली. महापािलकेचे अथसंक पीय धोरण ठर वताना दोन बैठका झा या. दरात 
वाढ करणे, कमी करणे, िमळकत कराबाबत मा.शहाजी पवार, 
सहा.आयु ,करसंकलन यांनी स व तर सादर करण केले आहे. आकाशिच ह 
परवाना,पाणीपुरवठा यां या दराबाबत चचा  महापौर, पदािधकार , गटनेते यां या 
समोर झाली आहे. LBT या अंमलबजावणीम ये अडचणी येतील अशा व पाची 
भूिमका शासनाने घेतली आहे. यावेळ  LBT बाबत ाथिमक चचा झाली आहे, 
उवर त महापािलकेम ये १७ गावे न याने समा व  झाली अस यामुळे या गावांतील 
स माननीयांची आ ह  भूिमका आहे. जु या गावांम ये यामानाने वकास कामे 
झाली आहेत. वाढ व तरतूद िमळावी हणून महापौर प रषदेत पु हा पदािधकार , 
गटनेते यां याशी चचा झाली. LBT काय-काय व पात बलातून उचलावा लागेल, 
कती उ प न िमळेल अशी चचा िन तपणे झाली आहे. सवाची वेळ ल ात घेऊन 
मा.महापौर िन त करतील या दवशी बैठक आयो जत कर यात येईल. १ जानेवार  
२०१३ ला मराठा चबर ऑफ कॉमस यांची अशी कायशाळा घेतली आहे. दसर  ु
कायशाळा द. १५ माच २०१३ रोजी घेतली आहे. औ ोिगक नगर तील उ ोगपती, 
लघु उ ोजक यां या समोर कायशाळा घेऊन यां या सूचना प ह यांदा रा य     
शासनाकडे सादर केले या आहेत. यांचे  तेथे मांडले आहेत. दसु-या कायशाळेत  

मा हती दली आहे. यापा-यांची द. १ जानेवार  रोजी ऑटो ल टर म ये, द. १४ 
जानेवार  रोजी आचाय अ े सभागृहात कायशाळा घेतली आहे. यात LBT बाबत 
ाथिमक मा हती दली. यां या सम या, यांचे  रा य शासनाकडे मांडले 
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आहेत. िन वदा येची मा हती दसु-या कायशाळेत दली आहे. डसबर २०१२ 
म ये LBT संदभात स,् फॉमस महापािलके या वेबसाईटवर लोड केलेले आहेत् . 
एक आठव यापूव  मागदिशका पु तका तयार कर यात आली आहे. ती 
महापािलके या वेबसाईटवर अपलोड केलेली आहे. याची त स मानिनयांना 
पाठव यात आली आहे. द. १८ माच २०१३ पासून न दणी सु  केलेली आहे. भाग 
कायालयांम ये अ भागात हेगडेवार भवन, ब व ड भागाक रता झोिनपू कायालय, 
चाफेकर पूलाशेजार , क भागाकर ता क भागाचे कायालय या माणे न दणी सु  
केली आहे. मु य कायालयात सु ा न दणी सु  केलेली आहे. आजपयत द.२१ माच 
पयत १०३५ सं था, लोकांनी फॉम घेऊन गेलेले आहेत. २२ लोकांनी ऑन लाईन 
फॉम भरलेला आहे. २५ लोकांनी फॉमचे पैसे भरले आहेत. १०७ लोकांनी चौकशी 
केलेली आहे. याची िनयमावली यात मांडली हे. यांनी वॅटसाठ  व कर 
वभागाकडे र ज ेशन केलेले आहे. यांची र ज टड अशी न द आहे. यांची न दणी 
इथे आपोआप होईल. अशी न दणी केलेले उ ोजक, यावसाियक यांची आप याकडे 
२५,००० इतक  सं या आहे. यांना फॉम भरायची आव यकता नाह . यांची न दणी 
आपोआप होणार आहे. टॅ स वभागाकडून यांची मा हती घेतली आहे. १ माच २०१३ 
पासून ३१ माच २०१३ या ३० दवसांत न दणी करणे बंधनकारक आहे. मोठे 
उ ोजक र ज टड आहेत, यांची आपोआप न दणी होते. या यितर  राहतील 
यांना स या म ह याची मुदत आहे. चार भाग तरांवर मा हती उपल ध क न 

दे यात आलेली आहे. आ हाला आणखी मागदशनाची गरज आहे, अशी अपे ा 
य  केली तर कायशाळा ऑटो ल टर कंवा आचाय अ े सभागृह इथे यापा-
यांसाठ  घेणार आहोत. न दणी या सु  असताना, सु वाती या कालावधीत एका 
पदाव न दसर कडे जात असताना सव थम ितथे ळायला वेळ लागतोु . सग या 
गो ी न या असतात. आप याला सु ा LBT नवी आहे. कर संकलनम ये घट 
ये याची श यता असते. बाक  महापािलकांचा जो अनुभव आहे, ितथे साधारणतः 
अशीच प र थीती आहे. मीरा-भा दर महापािलकेत द.१/४/२०१० रोजी LBT लागू 
कर यात आली. २०११ म ये ७४ कोट  िमळाले. २०१२ म ये १०३ कोट , २०१२-१३ 
मधील आकडा १०० कोट  आहे. प ह या वषापे ा दसु-या वष  उ प नात िन तच 
वाढ आहे. नांदेड महापािलकेत जकातीचे उ प न सन २००९-१० साठ  ४१ कोट  
होते. ते LBT लागू के यानंतर २४ कोट  िमळाले. नांदेड महापािलका, मीरा-भा दर 
महापािलका, जळगाव महापािलका इथे प ह या ट यातील उ प न कमी झाले 
हणून खूप वरोध झाला होता. दसु-या वष  ३६ कोट  व फे ुवार पयत ४१ कोट  
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उ प न झाले होते. सव थम तोटा होतो पण नंतर यात िन त वाढ झाली आहे.  
नवी मंुबई महापािलकेत य़ावेळ  LBT लागू केली, जवळपास २०० कोट ंची 
उ प नात वाढ झालेली आहे. क याण-ड बीवली महापािलकेत सन २००९-१० म ये 
८० कोट , २०१०-११ म ये १०७ कोट  उ प न िमळाले. द.१ जुलै २०१२ रोजी LBT 
लागू झा यानंतर १४४ कोट  इतके उ प न झाले आहे. १०७ व न १४४ कोट  
झालेले आहेत. को हापूर महापािलकेत जकातीचे उ प न सन २००९-१० म ये ८० 
कोट , २०१०-११ म ये ९८ कोट , २०११-१२ म ये ५८ कोट   व फे ुवार  २०१२ ७२ 
कोट  इतक  झालेली आहे. साधारणतः दो ह  महापािलकांम ये मोठ  वाढ झालेली 
आहे. क याण-ड बीवली, मीरा-भा दर महापािलकांत घट नाह तर वाढ झालेली आहे.  

सभागृहात बजेट मांडताना चचा चालू होती, यावेळ  LBT चे नेमके कसे 
होणार? चालू वषासाठ  अंदाजे इ कम धरले आहे. अपे त १३०० कोट  धरले 
आहेत, साधारणतः १०५० ते ११०० कोट  इतके होईल. ५ ते १० ट के कमी/जा त 
होत असतात. जा तीत जा त ११०० कोट ंपयत जाईल. जकात चालू असताना 
मंद चे वातावरण असतानाह  अंदाजे उ प न १४५० कोट  धरले होत.े LBT लागू 
करतानाह  मंद चे वातावरण आहे. तर  १२०० कोट  धरले आहे. पंपर  िचंचवडम ये 
उ ोजक, कंप या, मोठे उ ोजक यांची वॅट म ये न दणी आहे. यांचे अकाऊंट ंग, 
बुक कपींग चांग या प तीने असते. यामुळे LBT म ये हे सगळे रेकॉड िमळेल. 
उलट यावसाियकांना हे जा त सोयीचे होईल. आप याकडे येथे थम काह  जागांची 
चुक या प तीने आकारणी केली तर  १० फूटापयत कं ोलसाठ  सी.सी.ट . ह  कॅमेरे 
लावले आहेत. यात बराचसा वेळ वाया जातो. रेकॉड क पंग ो होकेट अस यामुळे 
याची LBT िन त नाह . LBT सोयीचे जाणार आहे. प ह या वष  पा हले तर मीरा-

भा दर, क याण-ड बीवली महापािलकांत ठोस अंतगत बजेट केल.े यात नंतर 
सुधारणा होत.े ढोबळ िनयोजन केलेले आहे. सु वातीला ७/८ म ह यांनंतर सुरळ त 
होईल यावेळ  रे युलर इ कम िमळेल. १२०० कोट  एवढे इ कम धरले आहे. 
म यंतर  आचाय अ े सभागृहात कायशाळेम ये  उप थत केला गेला क, 
िनयमावलीत वा षक उलाढाल १ लाखां या वर असेल तर LBT साठ  न दणी करावी 
लागेल का? LBT  हा शहरात वेश करणा-या मालावर ए  टॅ स आहे. दारोदार 
फरणारे, टपर धारक यांना ए  टॅ स नाह . यामुळे घाब न जायचे कारण नाह . 
जे यापार , उ ोजक शहराबाहे न माल आणतात, यांना LBT लागणार आहे. 
शेजार या कराणा दकानातूनु , भाजीवा याकडून माल वकत घेऊन वडापावची गाड  
चालवतोय याला LBT नाह . यांची उलाढाल १० लाखापयत आहे यांना ल पसम 
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र कम ावी लागणार आहे. एक लाखाला कती, दोन लाखाला कती याचे को क 
बनवले आहे. विश  र कम भरली आहे. १० लाखापे ा जा त वा षक उ प न आहे 
याला मा  रेकॉड ठेवणे आव यक आहे. दर म ह याचे रेकॉड ठेवून पुढ ल 

म ह या या १० तारखेपयत महापािलके या अकाऊंटम ये र कम जमा करायची 
आहे. मा हती जमा करायची आहे. सहा म ह य़ांतून रटन भरायचे आहेत. यात 
िभती य  होते आहे, इ सपे टर रोज येतील, अिधका-याने पु तक तपासले 
हणून पैशांची मागणी करतील. सरसकट कोणताह  अिधकार  यापा-याचे पु तक 

तपासू शकणार नाह . अशी यात प  तरतूद आहे. आयु  सांगतील, िनदशीत 
करतील तेच तपासणी कर यासाठ  जातील. कोणीह  तपासणी करणे याला           
ितबंध केलेला आहे. कोणीह  यां याकडे येऊन कागद तपासेल, याची हॅरॅसमट 

होईल असे होणार नाह .  

दर ठरव याबाबतीत याचे समानीकरण करणार , अशी भूिमका घेणार  ह  
रा यातील पह ली महापािलका आहे. जकातीचे दर सुटसुट त केले आहेत. २.४ 
ट के, १ ट के असा दर समानांक त घेतलेला आहे. शहरातील उ ोजकांची भूिमका 
ल ात घेता, नो हबरम ये ठराव पार त केलेला आहे. रा य शासनासमोर ह च 
भूिमका मांडली आहे. ता वत दर समानीकरणावर सांगोपांग,स व तर चचा केलेली 
आहे. दर लागू झा यानंतर २ वषात लागू झाल.े यापार , यावसाियकांना उ रे 
िमळाली. दराम ये फरक नसावा, चालू दर असावेत ह  भूिमका रा य शासनाने 
मा य केलेली आहे. हे समानीकृत दरांचा ताव केला तर  LBT चे दर या या 
जवळपास राहतील. अशी सभागृहाची भूिमका आहे. महापािलके या उ प नात 
समतोल राह ले पाह जे. औ ोिगक मंद चे वातावरणात उ ोग टकले पाह जेत. 
दो ह ंचा सुवणम य साधला जाईल. आपली भूिमका जवळपास मा य होईल असा 
व ास आहे. रा य शासनाने भूिमका घेत महापािलका तरावर सव दर समान 
असावेत. काह  वेळा वाढ व काम करावे लागेल. पूणतः दर वतं  आहेत. LBT 
म ये साधारणतः समान दर असावेत अशी भूिमका घेतली अस यामुळे काह  दर 
थोडे कमी होतील. साधारणतः ८० ट के दर ठरलेले आहेत. तेच राहतील असा 
व ास आहे. महापािलका बैठक आहे. २/३ दवसांत दर जाह र होतील. १ ए ल 
पासून LBT लागू होईल. मा.महापौर आदेश करतील या माणे स व तर कायशाळा 
घे यात येईल.     
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मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, यांनी ऑलरेड  फॉम भरला 
याचे यू कने शन कोट होईल का. 

 

मा.महापािलका आयु  – पाणीपुरव याचे अिधकार  यात सबिसड कंटे ट िनमाण 
होणार नाह  याकडे ल  देतील. 
 

मा.राज  काटे – मा.महापौर साहेब, आप याकडे अ खल भारतीय थािनक वरा य 
सं था व पंपर  िचंचवड महापािलके या वतीने म हला बालक याण योजनेअंतगत 
काय म राब वला आहे. ह  सं था िश ण देत.े िश क अपॉ ट करतात. मोफत 
िश ण दे याबाबत द.7.12 ला िनवेदन केलेले आहे.  

 

मा.शमीम पठाण – मा.महापौर साहेब, काय चालले आहे िनयमा माणे सभागृह 
चालवा. ल वेधी सूचना कोणी मांडली. हे काय चालले आहे महापािलका सभा सु  
हो यापूव  कोणी ल वेधी सूचना मांडली. दहा तास चचा या कोणताह  वषय नाह  
बेस नाह  यातून आयु  साहेबांकडून जा त मा हती कळाली याब ल दमत नाहु . 
शहरातील सगळे वषय घेतोय. कोणताह  वषय सोडणार नाह . मी पण उभी राह ल 
दोन तीन तास बोलेल. अंदाजप का या वेळ  हेच केले. कधी न हे इतक  द घ 
चचा, सग या वषयांवर चचा. सभागृह िनयमा माणे चालवावे.  
 

मा.महापौर – तु हाला वाटत असेल तर तु ह  जाऊ शकता. 
 

मा.राज  काटे – मा.महापौर साहेब, शासनाचा जो कारभार चालला आहे याची 
दखल घेतली पाह जे. ह  गर ब घरातली मुलगी आहे. महापािलके या दारात रोज 
चकरा मारते. ितला एक पयाची मदत िमळत नाह .  

 

मा.शमीम पठाण – मा.महापौर साहेब, वषयप का आली आहे. लोकांनी अ यास 
केला आहे. याला वरोध केलेला नाह .  
 

मा.महापौर – यावरच चचा चाललेली आहे.  

 

मा.राज  काटे – मा.महापौर साहेब, जो वषय इथे आणला आहे, ती मुलगी गर ब 
घरातली आहे. ती इथे चकरा मा न दमली. कोणी अिधकार  दखल घेत नाह . 
मुलगी येऊन-जाऊन चकरा मारते. ितचा वषय करायचा नसेल तर राह ाू . ितने 
अमू य वेळ वाया घालवला आहे. म हला बालक याण या योजनांसाठ  वेळ घालवत 
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असेल, ितला याय िमळत नसेल तर हे कोणाला सांगणार? असा कारभार चालत 
असेल तर काय उपयोग? 
 

मा.महापौर – कुलकण  साहेबांशी या वषयी नंतर चचा क .  
 

( हंद थान अँट बायोट स या कंपनीची औषधे पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ू
घेणार अस यामुळे मा.आयु  यांनी असा ताव मंजूर केला अस यामुळे 
मा.महापौर यां या वतीने मा.सदगु  कदम, मा.अिमना पानसरे यां या उप थतीत 
यांचा स कार कर यात आला. ) 

--------- 
मा.अपणा डोके – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.   

ठराव मांक -२३८     वषय मांक – १ 
दनांक – २२.०३.२०१३    वभाग – मा.आयु  

 

संदभ:-१) मा.सोनाली जम मा.चं कांत वाळके यांचा ताव... 

       २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .१८२७ द.०६/११/२०१२ 

           ३)  मा.महापािलका सभा ठ. . २०३ द.१२/०२/२०१३ 
 

      िनगड  जकात नाका भ  श  चौक िनगड  पुणे–४११०४४ येथे 
पी.एम.पी.एल.चा शेवटचा मोठा बस टॉप तयार होत आहे. तेथे येणा-या 
वाशां यासाठ  ना ा सटरची आव यकता अस याने ा नॅ स सटर ो ा. 

बाळासाहेब भोर यांस सदर ठकाणी पाच वष कालावधीसाठ  २५० चौ. फूट. जागा 
मा.उपसंचालक नगररचना ठरवतील या भाडे दरान े व यो य या अट शत वर 

देणेकामी करारनामा कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
 

मा.विनता थोरात – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 

मा.अ नी मराठे – मा.महापौर साहेब, गेले दोन/तीन म ह यांपासून हा वषय 
तहकूब करतोय का ते समजत नाह . सकाळ वतमानप ात बातमी आली होती, 
कोण याह  कार या महापािलके या जागा थेट प तीने देता येणार नाह त. 
तर सु ा वषय मांडताय याचे आ य वाटत.े वनंती आहे, हा वषय फेटाळून 
लावावा. िनगड  जकात ना याचा हा बस टॉप होणारच आहे. याची अव था बकाल 
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दजाची हे. आ ापासूनच या वषयाला मंजूर  दली तर ितथे अनिधकृत टप-यांचे 
अित मण होणार आहे. या वषयाची दखल घेऊन हा वषय फेटाळून लावावा अशी 
वनंती करते.  

 

(मा.धनंजय आ हाट, मा.अ नी मराठे, मा.जाधव, मा.सुलभा ऊबाळे यांनी वरोध 
दश वला.) 
 

मा.महापौर – यांचा वरोध न दवून वषय मंजूर कर यात येत आहे.  
 

मा.सुलभा ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, यांचा वषय आहे यांना बोलू ा. हा 
अितशय चुक या प तीने आ ण स ेचा द पयोग करणारा वषय आहेु . काय 
कोण या भागातील कोअर हा यर आहे. िस  पणाला लावली होती. वषय 
न क  काय आहे. अशाच कारचा वषय यापूव  आला होता यावेळ  सभागृहाने तो 
वषय फेटाळला होता. वरोधकां या खां ावर बंदक ठेवून हा वषय ध याला ू
लावला. असे वाथ  राजकारण करायचे. दो ह  नगरसेवक मनसेचे आहेत. यांची 
सं या कमी आहे हणून यां या वॉडात अशा ठकाणी बसटम नस थेट प तीने 
दे याचा ठराव केला आहे. याबाबत आयु  साहेबांकडून खुलासा पाह जे आहे. अशा 
कारे ठराव क न मह वा या ठकाणी टप-या देऊ शकतो का? महापौर साहेब, 

तुमचे उ र ऐकले, तु ह  हणालात हा वषय मा य क . आयु  साहेबांना खुलासा 
करायला लावा. तुम यावर एवढा दबाव असताना सु ा तु ह  लोकशाह  प तीने 
सभागृह चालवताय, याब ल तुमचे अिभनंदन करते. या ठकाणी ह  सग यांसाठ  
वाईट गो  आहे. दसु-या या वॉडात भ -श  टिमनस असले या जागा, शासक य 

णालये अशा मो या या ठकाणांचे ठराव क न वतः या कायक याना टप-या 
ायला लागले तर अराजकता माजणार आहे. सग या न द  तु ह  घेऊन ठराव 

दाखल केला आहे. कोणाचा तर  राजक य वाथ बघायचा, त ड बघून काम करायच,े 
यात आिथक यवहार झाला नसेल कशाव न? पैसा देऊन वषय केला नसेल 
कशाव न? यापूव  या वषयावर २५ वेळा चचा केली. कतीतर  अनिधकृत टप-या 
पाड या. यां याकडून उ प न घेत नाह . हॉकर झोनची जागा िन त करत नाह . 
आ ह  आम या वॉडात वतः हे िनयम पाळतो. अनिधकृत टप-या बांधू देत नाह . 
थेट प तीने दलेले सगळे गाळे काढन घेतले पाह जेतू . मागील आयु ांनी केलेले 
िन तरायची तुमची जबाबदार  नाह . पण तु ह  सुधारणा करताय. यांनी केले 
हणून तु ह  पुढे करायचे नाह . ठराव क न जेव या महापािलके या जागा, गाळे 
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असतील ते काढन घेतले पाह जेतू . पधा झाली नाह तर महापािलकेचे आिथक 
नुकसान होऊ नये हणून थेट प तीने देऊ नय.े शासक य मुख हणून ह  
तुमची सु ा जबाबदार  आहे. उ ा महापािलकेची इमारत सु ा ा. एव या इमारती 
माननीयां या कतीतर  बगलब यांना ठराव क न भा याने द या आहेत. एक कडे 
आिथक ोत वाढव यासाठ  य  करतोय. दसर कडे अशा प तीने चुक ची कामे ु
करायची. 
 

मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, आ ाच ज हािधका-यांनी, रा य शासनाने 
िसमारेषा आखून दलेली आहे. हा वषय रेड झोनमधील व रा य शासनाचा वषय 
आहे. अशा प तीने देऊ शकतो का याचा पण खुलासा करावा.  

(सभागृहात ग धळ-घोषणाबाजी) 
 

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, सद य ताव आहे. यात काय खुलासा 
मागवायचा आहे. वषय मंजूर कर याचा आमचा अिधकार आहे. तु ह  आ हाला 
अिधकार सांगायची गरज नाह . मला महापौरांनी बोलायला सांिगतले आहे. तु ह  
वषय मंजूर केलेला आहे. मंजूर के यानंतरह  बोलू का देताय? सद य ताव  

असताना वषयाला मंजूर  दलेली आहे. जाह र केलेले आहे. वरोध असेल तर 
मतदान यावे. सद य ताव आहे.  
 

मा.महापौर – मतदान घे यात यावे.  
 

मा.सुलभा ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, तु ह  दबावाखाली काम क न उपयोग नाह . 
आयु  साहेब जागांबाबत िनणय घेणार आहेत का? खरे ऐकायची सु ा भूिमका 
ठेवली पाह ज.े 
 

मा.महापौर – वषय मंजूर केलेला आहे. बोलायची संधी दलेली आहे. सद य 
तावांसाठ  काय खुलासा देणार? 

 

मा.सुलभा ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, आयु  साहेबांना खुलासा क  ा. यांनी हो 
हणू दे, नाह  हणू दे.  

 

मा.महापौर – मतदान यायचे ठरले आहे. 
 

मा.सुलभा ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, कोणाम ये खुलासा करायची हंमत नाह .  
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मा.मंगला कदम – मा.महापौर साहेब, कोण कोणा या वॉडात काय करतोय हे 
सग यांना माह त आहे. आम यात खुलासा ऐकायची पण हंमत आहे. रा ं दवस 
मतदान या. आ हाला चोर  करायची काह  गरज पडलेली नाह . आ हाला वाटते ते 
आ ह  करणार आहोत.  
 

मा.नगरसिचव – वषय मांक १ या तावाला या स मा.सद यांचा वरोध आहे 
यांनी हात वर करावेत. जे स मा.सद य तावा या बाजूचे आहेत यांनी हात वर 

करावेत. 
 

मा.आ पा बारणे – तट थ कती? 
 

मा.महापौर – तावा या वरोधात १५, तट थ २ आ ण तावा या बाजुने ५६ 
अशी मते पडली असून सदर वषय बहमताने मंजूर झा याचे जाह र कर यात येत ु
आहे.  
 

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

----------- 
मा.नंदा ताकवणे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक २वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.   

ठराव मांक -२३९     वषय मांक – २ 

दनांक – २२.०३.२०१३    वभाग – मा.आयु  
 

संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. .लेखा/३५/का व/७३५/१२  

    द.१९/११/२०१२ 

         २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२०२९ द. १/१२/२०१२ 

         ३) मा.महापािलका सभा ठ. . २०४ द.१२/०२/२०१३ 
 

   पुण े महानगर प रवहन महामंडळ िल. बस खरेद साठ  आगावू र कम अदा 
करणेकामी, पुणे महानगर प रवहन महामंडळ यांना बसेस खरेद  कर ता उव रत िनधी 
र. .५,१६,३७,६८५/- (र. .पाच कोट  सोळा लाख सदोतीस हजार सहाशे पं याऐंशी) 
तातड ने उपल ध क न देणे आव यक असून सन २०१२-१३ चे अंदाजप कात 

जेएनएनयुआरएम कामासाठ  मनपा ह सा हणून र. .१५० कोट ची तरतूद कर यात 
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आलेली असून यापैक  जेएनएनयुआरएम पाणीपुरवठा ट पा १ साठ  र. .७४.५० कोट  

तरतूद आहे. यामधून पीएमपीएमएल यांना यांचे मागणी माणे र. .५.१७ कोट  शासन 

अनुदान ा  झालेनंतर सदरची र कम समायो जत क न घे यात येईल. या 
उमेदमा येतवर अदा करणेस तसेच यानंतर क  व रा य शासन यांचेकडून जसे अनुदान 

ा  होईल या माणे सदर लेखािशषावर र कम जमा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
 

मा.सुिनता वाघेरे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

मा.महेश लांडगे – मा.महापौर साहेब, आपण आज पी.एम.पी.एल.ला िनधी 
दे यासंदभात वषय आहे. सव सद यां या ज हा याचा वषय आहे. येक सभेत 
या वषयावर चचा झाली आहे. हे बोल यासाठ  मी उभा नाह . यावेळ  ी. दलीप 
बंड आयु  होते, यावेळ  पंपर  िचंचवड शहराचा वषय होता. यांनी या 
बस टॉपसंदभात वषय आला नाह  असे सांिगतले होत.े मनपाचे बस टॉप 
बी.ओ.ट .वर देणार, याचे उ प न मनपाला देणार असे सांगीतले होते. ६ 
म ह यांपूव  आप या मनपाकडून लेटर गेलेले आहे. बस टॉप पीएमपीएमएलने 
वकिसत केलेला आहे. तो बस टॉप थाप यमधून तयार करावा. या वषयात 
महापौर,आयु  व थायी सिमती अ य  यां या वॉडातील  या. थाप य 
ठेकेदाराला चुक चे काम होईल हणून हा वषय घेतला आहे. यात काह तर  तरतूद 
क न, वाढ क न महापािलकेत तरतूद करा हे सांगायचे आहे. यात तु ह  यो य 
िनणय या. गेले ५ वषात महापािलकेत यांना मागणी करतोय. अनुकंपा 
त वावर ल लोक, पीसीएमट चे लोक भरले आहेत. यातील फ  २२ पैक  फ  ९ 
मुले पमन ट केली. १३ जण अजून सु ा लेबर हणून काम करत आहेत. येक 
वेळ  िमट ंग बोलवली होती. दोन/तीन/चार म ह यात वतः पीएमपीएल या 
ऑफ सम ये गेलेलो होतो. ितथे आ हाला बोल याचा अिधकार नस यामुळे 
महापािलका सभेत बोलतोय. आम या अडचणी मांडत असतो. बंड साहेबां या 
काळात बस टॉप या जागा आप याकडेच ठेवायचे ठरले होत.े महापािलकेचा 
काह तर  फायदा होईल या ीकोणातून काम करणार आहोत. जागा तशाच ठेव या 
असतील तर काह तर  करा. सद यांची मागणी असताना तशीच ठेवली आहे. 
या ठकाणी अनुिचत कार घडेल यावेळ  शासन जागे होईल. बस टॉप कोणी 

अिधकार  बांधेल तु ह  तर  बांधा नाह तर पीएमपीएल यांना तर  बांधायला सांगा. 
लहान मुले, म हला, वृ  माणसे उ हात उभे असतात. मी लहान असताना 
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सायकलव न शाळेत जात होतो, यावेळ  जो बस टॉप ितथे उभा होता तोच आजह  
तेथे आहे. बस टॉपबाबत िनणय या.  
 

मा.शमीम पठाण – मा.महापौर साहेब, आज पीएमपीएमएलचे अिधकार  इथे आलेले 
आहेत. आपण चचा करतोय. मला वाटत,े यांना सभागृहाची भावना, पूण पंपर  
िचंचवड शहराची भावना आदरणीय स मा. अ यंत उ च पदिस  ी. जोशी 
साहेबांपयत पोहचवा यात. यांचे कायबाह यामुळे यांना पंपर  िचंचु वडकडे ल  
ायला वेळ नाह . यात या यात आ ह  ४ म हने झाले यांना बोलवतोय. यांचे 

येणे काह  होत नाह . पैसे आधीच पोचले आहेत. यां या कानकंुडलात दररोज 
ओरडतो तसे आज सु ा ओरडणार आहोत. प कार काय करतात, कसे करतात, 
कशी मा हती काढतात. कधी कोणावरह  िशरसंधान करतात. यांना याची मा हती 
असत.े मी पंपर  िचंचवडचे प कार ी. व ठल वनोद यांचे अिभनंदन करत.े 
यांनी पीएमपीएलला आजपयत या िनधीला मा यता दली आहे याचे 

लेखाप र ण आजपयत झालेले नाह . याब ल आवाज उठवला पाह जे. याब ल 
व ठल वनोद यांचे ध यवाद. आजपयत ४६० कोट  १३ लाख िनधी दलेला आहे. 
म हला बचत गटांना काह  अनुदाने दलीतर यांनी काय केले याची वचारणा 
आप याकडे केली जाते. ६,००० पयांसाठ  कोटेशन आणायला लावतात. दल त ु
समाजातील लोकांना देतो. ४६० कोट ंचा हशोब मांडायला कतीतर  दवस लागतील. 
क येक कोट  पयांचा हशेब आपण वचारलेला नाह . यासाठ  आप याला मा हत 
करतो. सु म कोटाची ऑडर असायला पाह जे. आपला पैसा कुठे गेलेला आहे. 
जेएनएनयूआरएम मधून पैसा गेला असेल, एवढे दल  झाले असेल तर हा अ यंत ु
चुक चे आहे. आपण एखा ा सं थेला अनुदान देतो. कोणतीह सं था माझी XYZ 

सं था आहे. ५ लाख अनुदान पाह ज.े सं थेचे ऑड ट होत.े ४ जणांनी िमळून 
तयार  केलेली आहे. यासाठ  अनुदान घेतोय. कोण याह  संबंिधत सं थेला अनुदान 
ायचे असेल ते हा धमादाय आयु ांकडे ती सं था र ज टड असावी लागत.े 

पीएमपीएल ह  सं था कुठेतर  न दणीकृत झालेली पाह जे. िन वदा मंजूर झाली 
असेल तर ितची िनयमावली तयार आहे का नाह  हा सवात आधी माझा  आहे. 
सं थेला िनयमावली नसेल तर मग कशा या आधारे काम करतात. पीएमपीएलचे 
अिधकार  ी.अ ेकर यांना पुढे बोलवावे. यांनी िनयमावली तयार केली आहे का, 
तयार झाली असेलतर ती आम यापयत आली का याचा खुलासा करावा. नंतर मला 
बोलू ा. िनयमावली नसताना दर म ह याला पैसे देतोय. १ कोट  देतोय. आम या 
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सग यां या करातून पैसे देत आहोत. यां याकडून नोकरभरती केली आ हाला 
वचारत नाह त. नोकर भरती करताना पर ा घेतली आहे का. पु यातील कती 
लोक भरले आहेत. पीएमपीएल तयार झाली, पीएमट  व पीसीएमट  एक  झाली, 
यावेळ  आधीचे ४५० लोक भरले. दापोड  गाव पंपर  िचंचवडम ये समा व  होणार 

होते यावेळ  रोजंदार वर कमचार  भरले होत.े नंतर सगळे पमन ट झाले. एखादा 
माणूस सांगेल, यां याकडे ल  ा. मेर टम ये आ यािशवाय घेतले जात नाह . 
सफाई कमचा-याला कोणती मेर ट लावतात. महापौरांचे अिभनंदन करत.े या दर 
गु वार  पीएमपीएल या लोकांना कायालयात बोलवतात. नगरसेवकांचे काह  वषय 
असतात. यातून माग काढ याचा य  करतात. आम या ीने अशी सं था 
कायदेशीर आहे. या या वेळ  वचारले, या- या वेळ  परदेशी, गवळ  या अिधका-
यांनी सांिगतल,े िनयमावली नाह , तयार करतोय. अशी काय मोठ  सं था आहे 
जला िनयमावली तयार करायला ५ वष लागली याचा वचार करावा. ते 
आप याकडून पैसे घेतात, आप याकडून यांना वचारायचे आहे, सगळ  न दणी 
क न यायची याचे उ र पाह ज.े जाब वचारायचा आहे, तु ह  पैसे घेताय, 
आजपयत कती बस खरेद  के या. बसथांबे बांधले, कुठे कुठे बांधले. पीएमपीएल 
आ यापासून कोणता बस टॉप झाला. एकह  नाह . ५०० बस खरेद  के या, स न 
टस व ॅ ह सला चालवायला द याू . मी माह ती घेतली आहे. येक बससाठ  
.४७/- यात बसचा मटेन सचा खच व ाय हरचा रेट .२९.९०/- ित दवस 

या रेटने बस चालवायला घेतली आहे. यातून पीएमपीएलला .१७/- इतका 
फायदा होतो असे यांचे हणणे आहे. आपण यांना नवीन बस दले या आहेत. 
याचा मेटन सचा खच कती येतो. ५ वषात काय मटेन स करतो. याचा आढावा 
या. नवीन बसला ५ वषात कोणताह  खच नसताना मेटेन ससाठ  .२९.९०/- का 

देतोय. हा कार हणजे शासन व सग यां याच डो यात धूळफेक कर याचा 
कार आहे. हा करार करताना कोण या बाबी ल ात घेत या आहेत. कोणते िनयम 

केलेले आहेत. खच करताना पुणे महापािलकेचा वषय आला होता का. आप याकडे 
आला होता का नाह . कोण याह  सभेची मा यता न घेता दर म ह याला लंपसम 
पैसे देतोय. यांनी भरती केली. पीसीएमट चे २५० कमचार  आपण महापािलकेकडे 
वग क न घेतले आहेत. यांना दरमहा पगार देतोय. आपले ६ अिधकार  पु यात 
बसतात. फोन केला क  सांगतात मी पंपर  िचंचवडम ये आहे. पंपर  िचंचवड या 
ऑफ सम ये वचारले तर सांगतात ते पु यात आहे. इथे थ ब करतात, ितथे काम 
करतात. आपण यांना पगार देतो. शासन व अ य वभाग यांचा पगार 
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काढतोय. दररोज कुठे असतात याची न द नाह . आप याकडे पीसीएमट चे २५० 
कमचार  घेतले. आपण यांना पगार देतोय. पुणे महापािलकेपे ा जा त पैसे आपण 
यांना दलेले आहेत हे यांना मा य करावे लागले. आम याकडे कती बसेस 

आहेत. १५० बसेस पपंर  िचंचवडकडे, बाक या पु याम ये धावतात. पु याला ३५० 
बस दले या आहेत. पु यातील बसशी तुलना केलीतर अगद  डबघाईला आले या, 
घाणेर या, प ा उचकटले या, मोठमोठा आवाज येतो. कधी बंद पडतील ते सांगता 
येत नाह . अशा बस द या आहेत. याबाबत ल  ावे. हा वषय कर याब ल 
दमत नाह  पण वषय करायला घाईघाई होते आहेु . स न टसला कॉ ॅ ट ू
द यापासून आप या ाय हसना डे िश ट िमळत नाह . यां या मानिसकते या 
ीकोणातून यां याकडे बघा. आपले ाय हस रा ी जाऊन डेपोत झोपतात. पहाटे 

यांची फ ट िश ट सु  होत.े या दवशी िश ट िमळाली नाह तर तो परत घर  
येतो. काय वाटत असेल. कामाची भीक मागतात. काय चालले आहे. आप या 
कमचा-याकडे ल  नाह . बस टॉपकडे ल  नाह . तु ह  सु ा यात सामील आहात. 
डोळे बंद क न आपण तेवढ  मदत देतोय. आपण यांना १९९५ म ये चौथा वेतन 
आयोग मंजूर केला यानंतर १२ वषानंतर व र  वेतन ेणी देत असतो. ती सु ा 
पीसीएमट  किमट कडून मंजूर क न दलेली आहे. संबंिधत अिधकार  अजून हशोब 
काढत आहेत. ९५ पासून १६/१७ वषापूव चा हशोब काढत आहेत. रटायरमटला 
आले या लोकांकडून पगार कपात करतात. पुणे इथे देतोय, याच सेवा सु वधा 
आ हाला ा. पु यािशवाय उभे होता. तु हाला पु या माणे करायचे असेल तर  
ितक ट मोजके कसे असेल. पीसीएमट  होती अशीच चालू ा. को यावधी पये 
दे यापे ा आपण आप या बस चालू ा. कंपनीने िनयमा माणे काम केले पाह जे. 
कंपनी थापन केली. िनयमावली दोन दवसांत मागूवन घेवून यांना याचा जाब 
वचारा. तोपयत पुढ ल पैसे ायचे बंद करावेत.  
       

मा.अजय िशतोळे – मा.महापौर साहेब, खेद वाटतो सांगायला पीएमपीएलचे जोशी 
साहेब यांना मी सांगवी ते वारगेट या बस ट या वेळा वाढवा यात हणून िनवेदन 
दले. सांगवी गावामधून अनेक व ाथ  दररोज भारती व ापीठात िशक यासाठ  
जातात. ते सांगवी ते वारगेट या बसने जातात आ ण यानंतर वारगेटपासून 
का ज या बसने भारती व ापीठात जातात. याम ये यांचा बराच वेळ जातो. 
तसेच का ज या बसला खूप गद  असत.े यामुळे कधी कधी उभे राहन वास ू
करावा लागतो. हणून सांगवीपासून भारती व ापीठापयत डायरे ट बस सेवा सु  
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करावी असे िनवेदन मी यांना दले होत.े जोशी साहेब यां या कायालयात मला 
भेटले नाह त. यांना भेटायला म हना घतेला. सहा म ह यांनंतर यांची एक टम 
आम याकडे आली. यानंतरह  यांना चार वेळा फोन करावा लागला. टम येऊन 
गे यानंतर यांनी १५ ते २० दवसांनी एक लेटर पाठवले क , सांगवी ते वारगेट 
ह  बस दर १५ िमिनटांना आहे. नंतर वारगेटपासून का जपयत दर ५ िमिनटांना 
बस आहे. माझे हणणे होते क , व ा याचा वेळ जाऊ नये हणून डायरे ट बस 
सु  करावी. मा यासार या कायक याला वचारत नाह त. अशा लोकांना आपण 
मदत का करायची. आप या भागातील व ा याची यांना कळकळ नाह . यांना 
कशाला मदत करायची एवढेच मला सांगायचे आहे.  
 

मा.अिनता तापक र – मा.महापौर साहेब, काळेवाड  ते तापक रनगर अशी एकच बस 
सोडतात. उ हात उभे रहावे लागत.े वायसीएम ला जा यासाठ  बस नाह . ितथे 
एकतर  बस टॉप असावा. बसेस साफ असा यात. 
 

मा.माया बारणे – मा.महापौर साहेब, व शीर, काय म वासी सेवा िमळावी 
हणून पुणे महानगरपािलका व पंपर -िचंचवड महानगरपािलका यांनी िमळून 
थापन केलेली पीएमपीएल गेली ६ वषापासून सेवा देते आहे. आपण आजपयत 
यांना ४६० कोट ंची अनुदाने दली आहेत. रा य सरकारचा पुढ ल अ यादेश 

आलेला नाह . हणून पु हा पुढ ल २ वष ११ कोट  ३१ लाख इतक  र कम आपण 
यांना दलेली आहे. यात बस खरेद साठ  १९० कोट  १३ लाख दले. एव या मो या 
माणात आपण यांना अथसहा य करतोय. परंतू पूण हणा यात अशा यां या 

सु वधा आप य़ाला िमळत नाह त. पीएमपीएल या कायकार  मंडळावर बाहेर या 
अिधका-यांचे वच व आहे. याच अिधका-यांकडून सुधारणा होईल अशी अपे ा 
होती. आिथक या स म कर याचे िनयोजन करतील असे वाटले होत.े य ात 
मा  तसे घडताना दसत नाह . ाचार व खाबुिगर मुळे ह  सं था आिथक या 
घसरत चालली आहे. आपण यांना अथसहा य करतो. इत या मो या माणात 
क न सु ा कशा कारे याचा विनयोग केला जातो याचे ऑड ट यांनी केलेले 
नाह . आपण यासाठ  यां यावर कधी दबाव आणला नाह . माझी आप याला, 
रा य शासनाला वनंती राह ल, यांना ऑड ट कंप सर  करावे. सदर वषयात ५ 
कोट  १७ हजार इतक  मागणी केलेली आहे. पु हा बस खरेद साठ  पैशांची मागणी 
केली तर  सन २०१२-१३ या आिथक वषात १५० कोट ंची अंदाजप कात तरतूद 
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केलेली आहे. एव या मो या माणात अथसहा य करतो. यापुढे जकात बंद होणार 
आहे. आप याला मा हती आहे. याचा आप या अथ यव थेवर प रणाम होणार 
आहे. जेएनएनयूआरएम या मा यमातून मागणी केलेली आहे. या क पात आपले 
३० ट के सहकाय असले तर  य  पाहणी केली तर खच ५० ट यांपयत 
पोहोचला आहे. पीएमपीएलम ये पुणे मनपाचे ८,००० कमचार  आहेत. पीसीएमट चे 
१२०० ते १४०० कमचार  आहेत. पीसीएमट  कमचा-यांचे आजपयत मोशन झालेले 
नाह . कमचार  सेवािनवृ  झाला आहे. याला याचे पैसे िमळाले नाह त. वै क य 

या सहकाय िमळत नाह . अनेक अडचणी िनमाण होतात. व ा यासाठ  मोफत 
बसपास योजना सु  केली. यांची जबाबदार  दो ह  महापािलकांनी उचलली होती. 
पीएमपीएल माफत स या पु यात काह  योजना चालू आहे. पंपर  िचंचवड शहरात 
अनेक े णीय थळे आहेत. सद यांनी अनेक वष मागणी क न सु ा शासनाने 
ह  योजना राबवली नाह . एवढे सगळे असताना ते आप याला द यम व पाची ु
वागणूक देतात. आपण यांना मो या माणात अथसहा य करतोय. पुणे 
महापािलकते पीएमपीएल या विलनीकरणाचा ठराव मांड यात आला आहे. पुणे 
महापािलका असा ठराव क  शकत असेल तर आप याला कोण याह  कारची 
मा हती दलेली नाह . तर आपण कोणाची वाट पाहायची आहे. आप या 
नागर कांना, कमचा-यांना द यम व पाची वागु णूक दली जात असेल तर यांनी 
इथून पुढे या सव गो ींचा वचार केला जावा. आप याला माझी वनंती आहे, 
मागील कामाचा आढावा घेतला तर  आपण कोणताह  वषय समजून घेत यािशवाय 
िनणय घेत नाह . पीएमपीएमबाबत काय करता, पर पर सभागृहाची मा यता न 
घेता िनणय घेतला. पैसे सु ा दलेत हे मा य करता. हा सभागृहाचा िनणय आहे. 
आमचा अिधकार आहे. आम या अिधकारावर गदा आणू नका एवढ  न  वनंती 
करते.  
 

मा.धनंजय आ हाट – मा.महापौर साहेब, या- या वेळ  पीएमपीएलचा वषय 
सभागृहात उप थत होतो, सद यां या भावना अितशय ती  होतात हा आजपयतचा 
अनुभव आहे. सद यांनी मांडले या भावनांची दखल शासनाकडून घेतली जात 
नाह . तोचतोच  या- या सभासदांनी पु हा-पु हा मांडला आहे. पठाणता नी 

 उप थत केला. तो सवात मह वाचा  पीएमपीएल या जागा, पूव  आप या 
वाह  सेवेतील अितर  कमचार  २३० कमचार  यांना या ठकाणी हंगामी व पात 
जू क न घेतले आहे. मा.आयु ांना सव कमचा-यांना पीएमपीएल म ये दाखल 
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कर यासाठ  उपाययोजना सु  केली आहे. आढावा घेतला आहे. हे करत असताना 
आयु  साहेबांना माझी वनंती राह ल क , या प तीने पीएमपीएलम ये 
पीसीएमट चे विलनीकरण झाले यावेळ  आपले कमचार  ितथे वलीन झाले, यांना  
या ठकाणी कशा कारची वागणूक दली जाते याचा उ लेख करणे गरजेचे आहे. 

आपण या ठकाणी बोलावे. खरेतर यांना साव पणाची वागणूक ितथे दली जात.े 
खाजगी ा पोट कंपनीला काम दले आहे. खरेतर आमचा मनु य काम करणारा 
असून सु ा िन पयोगी ठरला आहे. यांना रा -रा  मु काम करावा लागतो. 
साव पणाची वागणूक दली जाते. कमचार  िनवृ ीनंतरचे रेकॉड तपासून पाह ले तर 
खरेतर जो मनु य पूण आयु य या सं थे या सेवेत यतीत करतो. िनवृ ीनंतर 
याला फार मोठ  आशा असते. ॅ युईट , ॉ ह डंट फंड, उपदान िनधी तर  िनदान 

िमळावा या आशेने पाहत असतो. कुटंब वाट पाहत असतेू . ६० कमचार  आहेत. 
कमचा-या या मृ यूनंतर या या वारसदारांना ॅ युईट  फंड िमळाला नाह. 
या यासारखे ना व य दसरे नाहु . सामा यपणे जो कमचार  िनवृ  होतो, याला 
ॅ युईट  फंड िमळ यासाठ  कायालयात हेलपाटे मारावे लागतात. अिधका-याचे पाय 

धरावे लागतात. २ वषात ॅ युईट  िमळत नाह . पगार िमळत नाह . अशी वागणूक 
कमचायाना िमळत असेल तर आपले २३० कमचार  सेवेत आहेत. यांना ितथे 
पाठवायचा खटाटोप चालला आहे तो अितशय चूक चा आहे. यांची आ थापना 
पीएमट  नुसार आहे. २००४ नंतर ९ वष ते महापािलकेत या ठकाणी सेवा कर त 
आहेत. आप या कमचा-यांना कोण याह  कारचे मोशन, सेवासु वधा िमळत 
नाह त. शासनाने कोण याह  कारचा िनणय न घेत यामुळे यां यावर अ याय 
झाला आहे. आयु यासंदभात परवड झाली असे हणतो. कृपया विलनीकरणानंतर 
जो करार झाला, तो अ यंत मह वाचा मु ा आहे. अितर  कमचा-यांना 
महापािलकेत समा व  क न या. अ यंत मह वाचा मु ा असताना आपण या 
कमचा-यांना ितथ ेपाठवत आहोत. िनयम िनहाय आहे ते आयु ांनी समजून यावे. 
या ठकाणी पीएमपीएमएल या सेवांसदभात महेश दादांनी  मांडला. आपण 

या ठकाणी दर म हना एवढ  मो या व पात िनधी देतोय. यांची आप या भागात 
सेवा काय आहे. पंपर  िचंचवड शहरातील सगळे बसथांबे फ न पहावेत. आयु  
साहेबांनी बीओट  त वावर सव जाह रातीपोट  दलेले आहेत. अनेक ठकाणी बसथांबे 
उखडून पडलेले आहेत. कोण याह  कारचे िसमट काँ ट नाह . मातीत गाडलेले 
आहेत. पावसाचे पाणी येत.े नागर कांना येता येत नाह . बस टॉप सोडून ५० ते 
१०० लोक उभे असतात. आपला फार मोठा अपमान आहे. याची शासनाने दखल 
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घेतली नाह . खरेतर याचे दःख वाटतेु . अशी दयनीय प र थीती असताना पुढ ल 
हजारो वषात आपले शहर सुंदर होऊ शकत नाह . बसथांबे बदलून चांग या तीचे 
आले पाह जेत. खरेतर बसची सु वधा ह बाहेर या लोकांना चांगली सु वधा देतो. 
मा या भागात मोशी ते भोसर पयत लोक अ रशः ल बकळून वास करत 
असतात. म हलांना जागा िमळत नाह . व ा याना जागा िमळत नाह . असा वास 
नागर कांना करावा लागतो, अ यंत खेदाची बाब आहे. आयु  साहेबांना वनंती 
करतो, य  येऊन पहावे. सग या बसथां यांची पाहणी करावी. एक सूचना 
करतो, संपूण खचाचे ऑड ट करावे. समजून यावे. सु वधा कशा भावीपणे होतील 
अशी वनंती करतो. 
 

मा.शांताराम भालेकर – मा.महापौर साहेब, पीएमपीएलबाबत बोलत असताना 
तळवडे एमआयड सी वकसीत झा यानंतर िनघोजे एमआयड सी डे हलप झाली 
आहे. म हं ा कंपनीसार या मो या कंप या डे हलप झा या आहेत. आय.ट . पाकचे 
कामगार, तळवडे एमआयड सीचे कामगार यां या ये याजा याची सोय 
पीएमपीएमएल या मा यमातून हावी अशी सात याने २/४ वष प यवहार केलेला 
आहे. तु हाला वनंती आहे, या प रसरातील लोकांची गैरसोय होते ती दर हावी या ू

ीकोणातून ल  घालावे. मो या माणात वाढले या िनघोजे इथ या कामगारांचा 
, तळवडे एमआयड सी या कामगारां या ये याजा याचा  माग  लावावा.  

 

मा.राज  जगताप – मा.महापौर साहेब, पीएमपीएमएलला आजपयत मानधन देत 
आलेलो आहोत. ५ कोट  दे याचे ठरवले आहे. द.३/१२ रोजी प  दले होत,े नवीन  
ट चालू करावा. यांनी द.१४/१२ ला प  दले. इथे २ बस कमी अस यामुळे 

डबल चालू क  शकत नाह . अिधका-यांनी पाहणी केली नसताना, ८ ते ९ हजार 
लोकव ती असताना खोटे सांिगतले. मी यांना ४ वेळा सांिगतले. यांना ल  दले 
नाह . रोज जवळजवळ ५० बसेस रोडवर चालू असतात. म ह याला ५० बसेस 
डेपोत उ या असतात अशा प तीने कारभार चालू आहे. आप या प रसरात बस ट 
वाढवायची गरज आहे. यांनी सांिगतले, आमचे कामगार कमी आहेत. नवीन बस 
खरेद  करा या लागतील. द.१२/९/१२ रोजी पेपरम ये बातमी आले होती, ३०० 
बसेस डेपोम ये कामगारां वना पडून आहेत. एवढे असताना बसेस खरेद  क न पडून 
असतील तर ाय हरांची नोकरभरतीसाठ  एवढे पैसे देऊन सु ा जाह रात दली 
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पाह जे. नवीन बसेसे डेपोत जात असतील तर कसा काय कारभार करणार. यांना 
कोणतेह  मानधन देऊ नय.े  
 

मा.शेखर ओ हाळ – मा.महापौर साहेब, मला वनंती करायची आहे क , बस नाह  
असे लोक मला हणतात. मा.गवळ  साहेबांनी प  दले होत.े बस अजून चालू 
झालेली नाह . मा.जगताप यांनी सांिगतले, बसगा या पडून आहेत. अधा तासाला 
एक या माणे बस दलीतर  लोक समाधानी होतील याची दखल यावी. 
 

मा.िनतीन लांडगे – मा.महापौर साहेब, आ ाच या ठकाणी सहकार  मा.जगताप 
यांनी सांिगतले, बस डेपोम ये पडून आहेत. भोसर तून आकुड  टेशनपयत ब-याच 
वषापासून १० ते १२ हजार व ाथ  हाळसाकांत कॉलेज, ड .वाय.पाट ल कॉलेज येथे 
जातात. यांची गैरसोय होते. भोसर  इथून कासारवाड , ितथून पुढे रे वेने आकुड  
इथे यावे लागते. २ वष झाली अजूनपयत यावर कारवाई केलेली नाह . 
पीएमपीएमएलचा डेपो सदगु  नगर इथे ाथिमक सु वधा, व छतागृह, कमचा-
यांसाठ  व ांतीगृह याची वानवा असून सु ा याची दखल घेतली जात नाह .  
 

मा.जावेद शेख – मा.महापौर साहेब, डेपोत बसेस असतात. आप या पंपर  
िचंचवडची लोकसं या १५ ते १७ लाख असताना कमीत कमी ३५० ते ३७५ बसेस 
शहरात पाह जेत. मह वाचा मु ा आहे. २५० बसेस िनगड  बसडेपोला आहेत. 
बाहेर या भागात बसेस लागतात. या िन त कमी पडतात. ामीण भागात अनेक 
ठकाणी बस कमी पडत आहेत. मा.शांताराम भालेकर यांनी सांिगतले, आय.ट . 
पाकम ये जाणारे भरपूर लोक आहेत. हंजवड  इथे अनेक सम या आहेत. बस 
खरेद साठ  िनधी देणार आहोत. माझी वनंती राह ल क , पीएमपीएल बरोबर पुढ ल 
िमट ंगम ये १०० बसेस खरेद  क न या यात. िन तच आप या भागात शहरात 
नागर कांची गैरसोय होते. लोकां या त ार ंचे िनवारण करावे अशी वनंती करतो. 
पुढ ल िमट ंगम ये हा ताव ठेवावा. १०० बसेस वाढव याचा य  करावा.  
 

मा.िनता पाडाळे – मा.महापौर साहेब, काळेवाड  भागातून शाळा, कॉलेजसाठ  
जवळपास ५ ते ६,००० व ाथ  जात असतात. बस टॉपला पा या लाव या आहेत. 
बस टॉपच नाह . बीआरट  ब ल २/३ वषापासून ऐकतोय. ितथे ये  नागर क 
असतात. उ हात उभे रहावे लागत.े टॉपला बस थांबत नाह . ये  नागर क, 
म हला, लहान मुले यांना पळत जाऊन बस पकडावी लागत.े बस टॉपची अव था 
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दयनीय आहे. मा.गवळ  साहेब हणतात, आमचे काम नाह . पीएमपीएल या पास 
क ांसाठ  जागा सोडली आहे. पाहन गेलेू , याचा अजून काह च फॉलोअप केलेला 
नाह . प यवहार केलेला नाह . काळेवाड  भागातून ब-याच म हला पु यात जातात, 
कॉलेजला जातात, कामाला जातात. सकाळ  ७ वा. म हलांसाठ  एक बस सु  
करावी. थंड त अंधारा या वेळ  म हलांना येता-जाताना ास होतो. रोडवर उभे रहावे 
लागते, यांची छेड काढली जाते. यां यासाठ  काळेवाड तून वतं  बस असावी. 
 

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, आप याला, सभागृहाला वनंती आहे. पैसे 
देतोय ते थांबले पाह जे. आप याला दःख होतेु . पीएमपीएलचे लोक ऐकत नाह त. 
या िमट ंगला आयु  साहेब, महापौर साहेब असता, आमचे हणणे, आपले मत 

ितथे तु ह  आ हाने मांडा. इथे आपली यथा बोलत बसलो असलो तर  ितथे पैसे 
पुरवले गेले आहेत. सभागृहाचा वेळ घालवला आहे. १ ते २ मु े या. या वषयावर 
बोल यात अथ नाह .  
 

मा. ीरंग बारणे – मा.महापौर साहेब, मुळात पीएमपीएमएल या बाळाचा ज म का 
घातला? २००७ म ये सभागृहात पीसीएमट या कामगारांचा वषय आला, यावेळ  
आ ह  ठामपणे वरोध केला होता. सभागृहात स ाधार  प ाने ामु याने यां या 
ने यां या आदेशानुसार याचा ज म ामु याने घातलेला आहे. आज सभागृहात 
वरोध करताय. आप या अगोदर या आयु  ी.शमा यांनी सभागृहात सांिगतले 
होते, आपली जबाबदार  २०१२ पयत आहे. पीएमपीएलला पैसे देताना २०१३ या 
अंदाजप कात कोण याह  कारची तरतूद केली जाणार नाह . पीएमपीएमएलला एक 
दमड  सु ा महापािलकेकडून दली जाणार नाह  असे िनवेदन आयु  साहेबांनी केले 
होते. २०१३-१४ या अंदाजप कात ३८ कोट ंची तरतूद ठेवलेली आहे. सभागृहात 
स ाधार  प ा या सद या मा.शिमम पठाण यांनी सांिगतले, ४६० कोट  पये 
आजपयत दे यात आले आहेत. पीसीएमट , पीएमट चे एक करण हो याअगोदर 
महापािलकेने पीसीएमट वर जवळपास १७२ कोट  खच केला आहे. कै.आ णासाहेब 
मगर यांनी यां या कालावधीत वाहतूक यव था फाय ात आणली होती. नंतर या 
कालावधीत पाह ले तर शहरा या काय े ात वाढ केली तशी पीसीएमट  लॉसम ये 
चालत गेली. यावेळ  महापािलके या सभागृहात वषय आला यावेळ  
एक करणाचा, खाजगी कंपनी कर याचा वषय आला. यावेळ  आमचे ये  
सहकार  मा.योगेश बहल महापौर होत.े यां या कालावधीत आवाज उठवला. आपण 
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याच अिधकृत सं थेचे महापौर या ना याने यावेळ  आवाज उठवला. आपण 
स या सद य आहात. आपणदेखील सभागृहात आवाज उठवला. आप या प ाचे 
सवजण सद य पीएमपीएमएल या वरोधात बोलतात याचा अथ आपलेदेखील ितथे 
ऐकून घेतला जात नाह . स मा. अिधकार  ऐकत नाह त. शहराला दजाभावाची ु
वागणूक दली जाते. म यंतर या कालावधीत पीएमपीएमएलम ये रोजंदार वर 
भरती कर यात आली होती. याचा भाव ५०,०००/- फूटला होता. संबंिधत 
अिधकार / कमचार  असला तर यां या मुलाखती घेत या. मेर टम ये कमचार  
लागले आहेत हे मी अिधकृतपणे बोलतोय. संबंिधत नावे पाहनू  सांिगतले जात,े तुझे 
काम करतो, िसले शन होईल. रोजंदार वर काम करतो, या याकडे पैशांची मागणी 
करतात. पु याची ६० ट के, पंपर  िचंचवडची ४० ट के नावे आहेत. आपण यांना 
२०११ म ये शंभर ट के िनधी देऊन टाकला होता. पुणे मनपाने ३७ कोट  दले 
न हते. असे असताना पुणे महापािलके या ह त यां या रोडवर जा त गा या 
धावतात. पंपर -िचंचवड या ह त जु या गा या, या बंद पडतात. आम या ह त 
एकदेखील बस टॉप चांगला दसत नाह . काय अव था आहे. पैसे वेळेवर दले 
जातात. कायक याना, व ा याना, प कारांना मोफत बसपास सेवा म यंतर  चालू 
होती ती पण बंद केली आहे. आपले काह च चालत नाह . आपले ितिनधी 
मा.महापौर, मा. थायी सिमती अ य  ितथ या किमट वर असून सु ा ते आपली 
बाजू मांडत नाह त. असे मला वतःला वाटत.े हणून चचा होते. काय र 
मा यतेचा वषय असले तर, पैसे देत असलो तर हे वषय सभागृहात आणायची 
गरज काय? मा.शिमम पठाण यांनी सांिगत या माणे या सं थेचे लेखाप र ण होत 
नाह . करदा यांचा पैसा आपण देतो. अंदाजप कात तरतूद ठेवतो. ह  सं था चालू 
झा यापासून २०१२ पयत आपण यांना मदत करणार होतो. ितथून पुढे पैसे देणार 
नाह . आपण एकदाच पैसे देऊन टाका अशी भूिमका आयु ांनी मांडली. स ाधा-
यांमुळे आज या सं थेचे ओझे खां ावर घेतोय. चुक चे संदेश शहरातील 
नागर कांम ये जातात. चुक या प तीने अंदाजप कात तरतूद केलेली आहे. रा य 
शासनाने सांिगतले असले तर  यां या िनदशनास आणून दले पाह जे. 
पीएमपीएमएल ह  वतं  कंपनी आहे. आपली जबाबदार  नाह . रा य शासना या 
सूचने माणे जबाबदार  पार पाडली आहे. महापािलके या वतीने शंभर ट के अनुदान 
दलेले आहे. शासना या सूचने माणे २०१२ नंतर पंपर  िचंचवड महापािलकेकडून 
कोणतेह  अनुदान दले जाणार नाह . कंपनी तयार करताना साफ सांिगतले होत.े 
असे असताना तु ह  या वषा या अंदाजप कात तरतूद करतोय. हा कुठेतर  
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सभागृहाचा अवमान होतो आहे हे पा हले पाह जे. शहरात असणारे सगळे बस टॉप 
चांग या थतीत करावेत ह  जबाबदार  आपण घेतली पाह जे.  
 

मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, पैसे जर  दलेले आहेत. मला वाटते 
पीएमपीएमएलकडून पंपर  िचंचवड शहराला साव  आईची टमट देतात. येक 
गो  आहे. बस असू ा, टस असू ा् . पीसीएमट चा कामगार असू ा. कोणताह  
वकास नाह . या या वेळ  ठराव येतो, या वेळ  सगळे नगरसेवक याचे मत 
मांडतो. १९९६-९७ म ये आदरणीय आमदार सुतार असताना मं ालयात चचा झाली 
होती. यानंतर १० वष लागली. याच ना याने सु वात करायला सांगीतली यात 
शंका नाह . कोणाला मा हती डपाटमट असा ास देणार. नवरा-बायको एक  येऊन 
चांगले जीवन जगणार. यां यात पटत नसेल तर काय करणार? घट फोट. डाय हट 
कर यािशवाय दसरा चांगला उपाय नाहु . आ हाला पूव चीच पीसीएमट  चालेल. 
आमचे लोक होते, मंडळ होत.े आपले तीन ितनीधी सिमतीत आहेत. नोकरभरतीत 
आमचे लोक का लागत नाह त. असा िनयम नाह . ह  सु ा काळजी घेतली पाह जे. 
पुणे-मंुबई रोडवर कती बस टॉप आहेत, एकह  नाह . सु वधा पाह जेत. मा या 
भागातून डायरे ट ५ ट बंद केले. शटडाऊन दले. प लक ा सपोट िस ट म फ  
ाय हेटसाठ  काम करतो. कोण या लोकांसाठ  काम करतात. काह  टम ये जा त 

बस धावतात, काह  ठकाणी िमळतह  नाह . ५ वषापासून वनंती करतोय. १० ते 
१५ वषापासून ट आहे. तो सु  करा पण काह  उपयोग नाह . आकुड  टेशन ते 
भोसर  क येक वष मागणी चालू आहे. तो बंद केलेला आहे. तुम या चेअरमनशीप 
खाली सवप ीय स लागार सिमती थापन करा. नगरसेवक लोकांचा ितिनधी 
ितथे असू ा. म ह यातून एकदा िमट ंग या. आमचे वषय, ॉ लेम ितथे 
मांड या वषयी वनंती आहे. आपले कमचार  आप याकडे काम करतात, यांना 
आप याकडे वग क न या. पु हा पीएमपीएमएलम ये काम क  शकणार नाह . १० 
वषात यांना मोटर मेकॅिनकचे काम केले नाह . आ ा व ुतम ये काम करतात. 
यांना आप याकडे वग क न या अशी वनंती आहे. बस टॉप लवकरात लवकर 

सु  करावेत. पठाणता चे आभार मानतो. यांनी या वषयावर मा हती दली. 
एव या मो या सं थेचे ४/५ वषात ऑड ट नाह . आप या लोकांसाठ  चांगली सेवा 
दे यासाठ  पंपर  िचंचवड दशन बस सु  करा. पीएमपीएल कॅ सल क न 
पूवा मीची पीसीएमट  येऊ ा हणजे आप याला पाह जे ते बस टस िमळतील् .  
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मा.अ जत ग हाणे – मा.महापौर साहेब, वषानुवष, दर वेळेला जे हा जे हा हा वषय 
पुढे येतो, यावेळ  येक सद या या भावना ती  असतात. नागर कांना चांगली 
सेवा िमळावी हणून प लक ा पोट चांगले असावे अशी अपे ा असत,े मागणी 
असत.े पीएमपीएल या थापनेनंतर हे अपे त काम होते. शहरात सेवा िमळावी ती 
पूण होत नाह . वरोधी प  सद य बोलत असताना टका करतात. रा वाद , 
काँ ेसने कंपनी थापन केली, खरेच आहे. परंतू सभागृहाला या ठकाणी सांगू 
इ छतो क , पीसीएमट  व पीएमट चे वलीनीकरण का झाले. पीसीएमट चा वषय 
सभागृहात जे हा यायचा, यावेळ  अशाच प तीने सद य बोलत असायचे क  यांना 
पैसे देऊ नयेत. अनेक ये  सद य अशाच प तीने यावेळ  पीसीएमट ला वरोध 
करायच.े सग यात मह वाचा वषय नागर कांना ा सपोट सु वधा देताना वा षक 
उ प नाचे धोरण नाह . पुणे व पंपर  िचंचवड या दो ह  शहरांम ये एक तपणे 
चांगली सेवा ायची आहे. पूव  वेगळे होत.े यावेळ  एकाच वेळ  दोघेह  बस 
वाढवायचे. मो या माणात नुकसान हायचे. दो ह  एक  आ यानंतर ते हापासून 
नुकसान कमी होते आहे. मनपाला कमी पैसा ावा लागतो आहे. सग यांत 
मह वाचा मु ा एव या मो या माणात ऑफ सेस एक  के यामुळे मो या 
माणात पैसा आला. दो ह  महापािलकांना याच ना याने य  के यामुळे चांग या 
कार या सु वधा िनमाण झा या. दसु-या बाजुने आमची अपे ा होती. पीसीएमट  

कमचा-याला द यम वागणुक देऊ नयेु . अनेक अिधकार  स म आहेत. यांना 
मोशन दले जात नाह . साव पणाची वागणूक दली जात.े रटायड झा यानंतर 

पैसे िमळत नाह त. पूव  िमळत होते. या गो ीकडे महापौर, थायी सिमती अ य  
तु ह  िमट ंगला असता. तु ह  हे मु े िमट ंगला ख-या अथाने उप थत केले 
पाह जेत. अशा कारची सु वधा िनमाण हावी. मा.िनतीन लांडगे यांनी मु ा 
उप थत केला क , भोसर -आकुड  टची अनेक वषाची मागणी असून सु ा हा ट 
चालू केला नाह . संबंिधत अिधका-याला वचारणा केली पाह जे. इथून पुढ ल 
काळात कोण याह  वषयाचे राजक य भांडवल क  नये. िनणय घेत असताना जर  
वरोध केला असला तर  सवानी िमळून शहरा या हता या ीकोणातून िनणय 
घेतला आहे. नागर कांना अिधक चांग या प तीने सु वधा कशी िमळेल या 

ीकोणातून य  करावेत. पंपर  िचंचवड शहराला मुख जबाबदार अिधकार  
वेगळा िमळावा ह  अनेक दवसांची मागणी आहे. लोकांना जा तीत जा त 
फॅिसिलट ज िमळा यात अशी अपे ा आहे. ह  अपे ा पूण हावी. 
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मा.झामाबाई बारणे – मा.महापौर साहेब, आज या वषयासाठ  ४६० कोट  देतोय. 
गा या कमी पडतात. एवढ  र कम आपण देत असताना अशी दराव था का होत ू
असत.े या या ठकाणी अ यंत गरज आहे, भोसर सार या ठकाणी आमदार, 
महापौर नेतृ व करत असताना मा.िनतीन लांडगे, मा.महेश लांडगे असतील, तेथे 
बस टॉप सु ा नाह . केवढा ददवी अव था आहेु . बस डे साजरा केला. सव शहरात 
साजरा केला तर सु ा अनेक ुट  जाणवतात. एवढ  र कम देत असताना शहरात 
सवच बाजूने बस टॉपची कमतरता जाणवते हे सद यांना सांिगतले. अनेक ठकाणी 
अडचणी आहेत. मेन टवर बस पळतात. अंतगत र यांवर नाह त. अपंग, वयोवृ  
लोकांना १ क.मी. अंतरावर बस टॉप गाठायला वेळ लागतो. यां यासाठ  अंतगत 
र यांवर मागणी असेल ितथे गाड  जात नाह . मी वतः ४/५ म हने झाले प  
दले याचे उ र िमळाले नाह . भरणा होणार नसेल तर ितथे गाड  जाणार नाह  
अशी प र थीती असेल तर आपण पैसे का ायचे? गा या अंतगत र यांना जात 
नाह त. खरेतर याचा गांिभयाने वचार केला पाह जे. अनेक ठकाणी या ठकाणचे 
र हवासी आहेत. अपंग व ा यानी बस दाखला मागीतला. यांचा रह वास कुठे आहे 
असे वचारले तर एवढ  र कम देतोय. अंध अपंगांसाठ  म हला बालक याण मधुन 
बचतगटांसाठ  एव या रकमा देतो. अपंगाना मोफत सु वधा िमळाली पाह जे. यांची 
अडवणूक केली तर एवढ  र कम देऊन उपयोग काय? गंभीर बाब आहे. खच 
ल ात घेतला पाह जे. थेरगाव गावठाणात बस चालू झाली पाह जे.  
 

मा.चं कांता सोनकांबळे–मा.महापौर साहेब, या ठकाणी आपण खरेतर पीएमपीएमएल 
ला पैसे देत असताना चचा होत.े अंदाजप कावर जेवढ  चचा होत नाह  तेवढ  
पीएमपीएलवर होत असत.े माझी वनंती आहे, मा.योगेश बहल यांनी मु ा मांडला 
आहे. थायी सिमती मबर पीएमपीएल या िमट ंगला हजर असतात, याचे 
आऊटपुट काय िनघते? यात नेमके काय घडते कळत नाह . पीएमपीएलचे 
अिधकार  पुणे महापािलके या टँट ंग किमट त हजर असतात. आप याकडे गु वार  
येतात. यां याबरोबर दर म ह याला िमट ंग घेतली तर बरे होईल. खरेतर आपण 
आज वेळ घालवतोय. येक वेळ  बोलत असतो. याचे काह च होत नाह . बस 
येत नाह . बस टॉप नाह . मेगामाट इथून सीएमईमधून गेले या रोडवर प ाशेड 
आहे. बस टॉप दलेला नाह . वाचनालयाचे टडर आहे. पेपर वाच यासाठ  असतात. 
बस टॉप बसवावा हणून मागणी केलेली आहे. बोपखेलम य े बस टॉपला जागा 
नाह . वाचनालया या शेडम य े बस टॉप हणून नाईलाजाने वापरत आहेत. 
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धोरणा मक िनणय आहे. बस टॉप बसवायाचा नसेल तर असे ठरवले असेल तर ते 
सांगावे. कुठे बसवायचे असतील तर ते प  करावे. पैसे दे या वषयी साव पणाची 
भूिमका ह  व तु थती आहे. याबाबत पुणे महापािलकेत सु ा रा वाद  काँ ेस 
प ाचीच स ा हे. यांना झुकते माप का दले जाते याचा सद य या ना याने 
वचार क न िनणय यावा.  

 

मा.संजय काटे– मा.महापौर साहेब, आ ा मा.चं कांता सोनकांबळे यांनी सांिगतले. 
वाचनालय उघडून दले आहे. पयायी यव था क न टाकली आहे. जबाबदार  
यायला कोणी तयार नाह . आ ह  यांना आ ासन दलेले आहे. आप याकडे 

जबाबदार चे भान दसत नाह . याच माणे पूव  पीएमपीएल थापन हो यापूव  
दोन वेग या सं था हो या. बोपखेल वभागात िमिलटर  ह  आहे. बेटासारखे गाव 
आहे. सावजिनक सु वधा करणे अवघड आहे. तर सु ा पीएमट  बसेस १९९५ पासून 
धावत हो या. २००७ पासून दापोड  ते पुणे टेशन या टवर बोपखेल सीएमई 
क रता बस चालत हो या. पीएमपीएल झा यापासून हा ट बंद केला आहे. 
नागर कांनी ट चालू कर यासाठ  य  केला. ते हा सांिगतल,े सीएमई या जागेत 
ट चालू क न देऊ शकत नाह . आप याला वनंती आहे, बोपखेल या नागर कांची 

गैरसोय दर करावीू . दापोड -बोपखेल या भागासाठ  बस सु  करावी.  
 

मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, या ठकाणी पीएमपीएलचे ी.अ ेकर आलेले 
आहेत. ते खूप बझी असतात. कधीह  फोन केला तर उचलत नाह त. दोन/चार 
दवस सलग फोन करायचा. यांना वचारायचे िमट ंगम ये आहात का? यांना 
बोलायला, एसएमएस करायलाह  वेळ नसतो. आज सभागृहापुढे वषय आणला 
आहे. उमेदमा यतेवर रकमेचे समायोजन कर याचा वषय आहे. पैसे दलेले आहेत. 
असे वषय आणताना यावेळ  र कम दली. २०१२ पयतच र कम दे यात येईल 
असे सांिगतले होते. कमचा-यांचे पगार दलेच पाह जेत. आव यक आहे. तसे आपण 
प ीकरण केलेले आहे. हणून र कम दली. हे ल ात आणून ायचे आहे क  

पुणे ६० ट के / पंपर  िचंचवड ४० ट के असा आपला रेिशयो होता. २००७ म ये 
३२७ बस चालवायला घेत या होता. ाय हेट लोकांकडून बस चालवायला द या 
यावेळ  ६०/४० असे माण का केले नाह ?  यात पंपर  िचंचवड कुठे आहे? मी 

तु हाला खाजगी कॉ ॅ टरची याद  वाचून दाखवते. (याद चे वाचन केले.) यात 
पंपर  िचंचवड का नाह ? ६०/४०  असा रेिशयो ठरवलेला असताना कोणतीह  
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िन वदा िनघ ू ा, यात अट  घातले याच असतात. कंपनी कंपनी या िनयमां माणे 
चालवताना यात फायदा-तो याचा वचार केलाच पाह जे. तो वचार करत नाह त. 
वचारले तर उ टपणाची उ रे देतात. भांडायला वेळ नसतो. अनुकंपा त वावर या 
म हला भिगनींचे पती अपघातात गेलेले असतील यांना ५/६ वेळा यां याकडे 
हेलपाटे मारायला लावतात. सकाळपासून उपाशीपोट  बसले या असतात. यांना 
ितथे िभका-यासारखी वागणूक दली जाते. यां या कागदप ांची दखल घेत नाह त. 
६० ट के /४० ट के याचा अथ काय? कायदा कुठे आहे? म हला चार वेळा िभक 
मागायला येतात. यासाठ  सु ा कायदा असला पाह जे. कमचा-यांचा पगार या गो ी 
समजू शकतो. यासाठ  शासनाला २५० कोट  देतो. ते दान करतो का? यांनी रेट 
सांिगतले, ते जवळपास .४४/- ित क.मी. इतका रेट का देतो? जोशी साहेबांनी 
सांिगतले आहे, यांना ाय हरला १६ ते १७ हजार इतका पगार ावा लागतो. एवढा 
पगार ाय हरला देत असाल तर याने हणेल ती िश ट घेतली पाह ज.े ५/६ 
हजारांसाठ  देत नाह . कृ रोग झा यासारखे आप या कमचा-यांकडे पाहतात. 
कमचा-यांना कजासाठ  आिथक मदत करत नाह त. आपली मानिसकता आहे. यांना                
याचे काह च वाटत नाह . यांना  वचारलेला नाह . वचारला तर  ह  आमची 

कंपनी आहे. आ ह  तु हाला उ र देणे लागत नाह . तु ह   वचा  शकत नाह , 
अशी वेगवेगळ  उ रे देतात. अ ेकर हे अ यंत उ ट अिधकार  आहेत. जोशी 
साहेबांचा अनुभव आपण सग यांनी घेतलेला आहे. यां या वरचढ           
अ ेकर आहेत. यांना इथे बसायची वेळ का आली? आम या ांची उ रे न क च 
दली पाह जेत. आपण मला बोलायला संधी दली याब ल आपले आभार मानते.  

 

मा.मंदा आ हाट – मा.महापौर साहेब, पीएमपीएलचा वषय आला आहे. दरवेळ  
प यवहार क न सु ा आमचा वषय होत नाह . राजगु नगर ते से टर न.ं ४,६,९ 
व ११ येथे बससेवा हायला पाह जे आहे.  
 

मा.सुलभा ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, पीएमपीएल या बाबतीत आम या 
सग यां या भावना ल ात घेऊन या समजतीलच हे िन त नाह . यात ल  
घालून सुधारणा कर यात यावी याब ल दमत नाहु . याच वषयी मला सांगायचे आहे 
क , आपण यांना दरवष  पैसे देतो, याऐवजी यां या रझवशन या जागा आहेत. 
आपण यांना जागा देऊ केले या नाह त. जवळ जवळ २० ते २५ हे टरचे 
टिमनसचे रझवशन आहे. तेथे अित मण होऊ लागले आहे. पीएमपीएलला या 
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जागा ा. या जागा बीओट  प तीने डे हलप क न ितथे वेगवेगळे उप म राबवले 
तर पीएमपीएलला ितथून आिथक फायदा िमळू शकतो. ितक ट व िशवाय यांना 
दसरे कोणतेह  उ प न नाहु . ा सपोटशन कधीह  फाय ात येईल अशी अपे ा 
कर याची गरज नाह . पीसीएमट  असताना सु ा तो यातच होती. याची कारणे 
अशीच होती. आपले ते बाळ लोकाचे ते काट अशीच सवसामा य माणसाची भूिमका 
असत.े सवात वाईट या गो ीचे वाटते क , आप या लोकांना कोणीतर  ास देतो 
आहे. हणून जा त वाईट वाटते. यासाठ  उपाययोजना के या पाह जेत. ह  सु वधा 
आप याला बंद करता येणार नाह . काह  रझवश स यां या ता यात दले तर, ते 
डे हलप करायचा यांना अिधकार दलातर िन तपणे आिथक ोत चालू राह ल. 
आप याला ावा लागणारा पैसा ावा लागणार नाह . वरोधी प ाचे लोक उगाचच 
ओरडतात, असे अ ेकर, गवळ  हणतात. आ ह  उपाययोजना सांगतो यात 
कोणताह  वाथ नाह . जनतेचा पैसा आहे तो तु ह  एक  घेतला पाह जे. वग 
करायची कोणाची भावना आहे. या सूचना केले या आहेत, या पाळ या गे या 
नाह तर नुसताच पैसा ायचा का?  पदािधका-यांचे ऐकून घेतले जात नाह . बाहेरचा 
माणूस हे ऑपरेट करतोय. याची आ हाला िन त जाणीव आहे. मी वतः 
म ह यातून एकदा उस इथे दर अमाव येला िनगड  पर सरातून उ सवासाठ  जात 
असत.े तेवढा एक दवसतर  बस उपल ध क न ा. यासाठ  आजपयत उ र 
दे यात आले नाह . आम या घरातील  मांडत नाह . आर णातील जागांची 
िल ट मा याकडे आहे. यावर वचार केलातर िन तपणे काह तर  उ प नाचा ोत 
होऊ शकतो.  
 

मा.अनंत को-हाळे – मा.महापौर साहेब, पीएमपीएलला बस खरेद साठ  िनधी देतोय. 
काह  दवसांपूव  अज दला होता. अंतगत र याव न बस ट करावा. जसे 
मा.झामाबाई बारणे ताई बोल या या माणे वतः अिधकार  आले होत.े या ठकाणी 
जागा नाह , जागा कमी आहे. बर च कारणे सांगीतली. बसेस या कोणा या 
वचारातून खरेद  करा यात. अंतगत र यासाठ  िमनी बस खरेद  करावी. यांचा 
सु ा ह क आहे. वास कर यासाठ  मोरया हॉ पीटल पासून चाफेकर चौकातून बस 
जा यासाठ  तीस ते चाळ स पये ावे लागतात. याचा वचार करावा अशी वनंती 
करतो.  
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मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, अ ेकर साहेब स मा. सद यां या भावना 
तुम यापयत पोहोच या असतील असे मनापासून वाटते. याचे कारण आहे 
नगरसेवकांनी िनवडून आ यानंतर एक वष झाले. पीएमपीएल या नावाने मंजूर 
श द उ चा न, जर  याला वरोध केला असला तर  कुठे ना कुठेतर  ६०/४० या 
रेिशयो माणे पैसे न देता तसेच पैसे सु ा दले आहेत याचे वाईट वाटते. पीसीएमट  
असताना सु ा हेच काम करत होतो. दरवष  महापािलकेत कुठेतर  वाटते आ हाला 
कुठेतर  साव पणाची भूिमका देता मग पैसे देताना येक वष  ट केटोणपे मारले 
तर सु ा अशी भावना झाली आहे क , आपण आप या कामगारांना येक वेळ  पैसे 
देताना सभागृहात अशी चचा करतो. एक म ह यापूव  प  दलेले होते. 
पीएमपीएलसाठ  शहराम ये ऑफ ससाठ  जागा ा. नगरसेवकां या त ार  
सोडवायला ितथे जातील. दर गु वार  महापािलकेत महापौर कायालयात िमट ंग 
घेतो. वक ग अवसम ये काम करतील यां या अडचणी सोडव या पाह जेत. याच 
मा यमातून खरेतर आयु  साहेब ऑड ट सु ा केलेले नाह . ब-याचशा गो ी आहेत. 
अनुकंपा त वावर घे याचा वषय िमट ंगम ये ठेवला. जवळपास पाच म हने झाले, 
या बायकांना नोक-या देऊ शकलो नाह . तुम याकडे पाठवतो. खरेतर िमट ंगला 
वषय घेताना संबंिधतांनी प ह यांदा अनुकंपा त वाचे वषय ाधा याने घेतले 
पाह जेत. नंतर नवीन भरतीचा वषय यावा. कुठेतर  याय दला जाईल.       
ब-याचशा कंप या उ सुक आहेत. यांचा वचार क न बस टॉप टाक यासाठ  
पंपर  िचंचवड शहरासाठ  वॉडातील नगरसेवक पदािधकार  यांची इ छा असेलतर 
यां या वॉडात चांगला बस टॉप बांधू शकतो. ते बांध यासाठ  य  केले पाह जेत. 

आपले नागर क आहेत. आपण यांची मता नाह  यांना काम करायला सांगतो. 
यांना बोलवून उपयोग होईल असे वाटत नाह . कुठेतर  य  केले पाह जेत. बसेस 
व छ नसतात. मी वाघेरना नेहमी फोन करते. अ रशः गौर  पूजना या दवशी 

पु यातून येताना बस फेल झाली. बायकांना घर  यायला १० वाजले. यांनी याची 
पयायी यव था करायला पाह जे होती. इथे येणा-या बसवर खास पंपर  िचंचवड 
असे नाव टाकून या. बसेस काँ ॅ ट बेिससवर देऊन टाका. सहका-यांनी सांिगतले 
आप याकड ल जागा पीएमपीएलला ा. मी तर हणेन साहेब जागा मुळ च देऊ 
नका. बस यव थेचे वलीनीकरण केलेतर  काय झाले? जागा द यातर डबल ास 
होईल. डे कन जमखा याला आधुिनक सु वधा चालू केले या आहेत. बजेटम ये 
तरतूद केलेली आहे. पंपर  िचंचवडम ये या- या जागा आहेत ितथे चांग या 
प तीने आपण डे हलपमट करावी ह  या संगी वनंती करते. लोकांची ह च मागणी 
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आहे. मा.द ा साने यांना बोलायचे आहे. यांचे हणणे आहे, िस नल शेजार  दहा 
फूटांवर बस टॉप आहे. येथे बार कसार क गो ी होतात. तु हाला आधी वाईट वाटले 
असेल. बस टॉप चांग या प तीने करावा ह  वनंती आहे. वयोवृ , रटायरमटला 
आलेले कमचार  यांना पु यात जाऊन थ ब करावे लागते. राऊत नावाचा मनु य 
असा आहे, याची त येत अशी आहे तो कुठेह  फट नाह . मा हती अिधकारात 
काम केलेच पाह जे. कुठेतर  सहकाय करायला पाह जे. काम न करणे यो य नाह . 
याचे दखणे चालूच राहतेु . पीएमपीएलकडे ॉफ ट हणून बघत नाह . पाणीपुरवठा, 

िश ण मंडळ असेल तर  ॉफ ट बघत नाह . धंदा के यावर ॉफ ट िमळतोच. असा 
एकह  धंदा नाह . ग हनमट सु वधा आहे हणून सगळे चालत.े आलबेलम ये 
चालते. उ प नाची साधने हणून काय आहेत हे सग यांना मा हती आहे. 
कोणाकोणाची िनती कुठे वळते. पदािधका-याचे गटस कुठपयत्  जातात. डझेल, 
पे ोलचा खच कती आहे, तो तु ह  तुम या कानाने ऐकला व पाह ला आहे.           
ऐक यासाठ  इथे आलात. करकोळ माग या मा य करा. व छ बसेस ा. 
नागर कांची ामा णक इ छा आहे. हा वषय मंजूर करावा अशी वनंती करते.  

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  

अनुकूल - ६७       ितकूल-० 

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

------------ 
मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.   

       वषय मांक – ३ 

दनांक – २२.०३.२०१३    वभाग – मा.आयु  

 

संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . शा/१अ/का व/२८/२०१३  

द.८/१/२०१३      

     २) मा. थायी सिमती सभा दनांक १५/०१/२०१३ ठराव .२४२३ नुसार 

     ३) मा.महापािलका सभा ठ. . २१८ द.२०/०२/२०१३   
           

मनपा प रसरातील अनिधकृत बांधकाम/अित मण िनयं ण व िनमुलनासाठ  
महापािलका े ात एक वशेष पोिलस ठाणे येक अ, ब, क, ड भागासाठ  चार 
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पोिलस चौ या याक रता पदे िनिमती करणेकामी तावात नमुद प रिश  अ 
माणे ७८ पदे, प रिश  ब माणे २८ पदे अशी एकूण १०६ पदे रा य शासना या 

आ थापनेवर िनमाण केली जाणार असून यावर ल खचाची ितपुत  आगावू 
(Advance Payment) या व पात मनपाने करावयाची असून ह  बाब वचारात घेता 
अ) तावात नमुद शासन िनणयात नमुद केले या आ ण मनपासाठ  अनु ेय 
असले या पोिलस अिधकार  व कमचार  यांचे वेतन व भ ,े िनवृ ीवेतन अंशदान 
होणा-या खचास व सदर खचाची र कम आगावू ितमाह  ह या या व पात रा य 
शासनाकडे / संबंधीत पोिलस आयु ालयाकडे भर यास ब)सदर अिधकार  व 
कमचार  यांना पुर व यात येणा-या वाहन, कायालय व इतर सु वधांवर येणा-या 
खचास व तो शासनाकडे/संबंधीत वभागा या पोिलस आयु ांकडे आगावू व पात 
भर यास क) सदर क ा या िनिमतीमुळे होणा-या खचाची पुतता कर यासाठ  
मनपा या अंदाजप कात नवीन लेखािशष िनमाण क न याखाली आव यक तरतूद 
ितवष  कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

 

मा.वैशाली काळभोर -  मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  

मा.अिमना पानसरे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ चा वचार पुढ ल सभेचे 
वेळ  कर यात यावा अशी सूचना करते. 
 

मा.रमा ओ हाळ – सूचनेला अनुमोदन आहे.  

यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -  

ठराव मांक -२४०     वषय मांक – ३ 

दनांक – २२.०३.२०१३    वभाग – मा.आयु  

 

   संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांच ेजा. . शा/१अ/का व/२८/२०१३ 

         द.८/१/२०१३      

        २) मा. थायी सिमती सभा दनांक १५/०१/२०१३ ठराव .२४२३  

           नुसार 

        ३) मा.महापािलका सभा ठ. . २१८ द.२०/०२/२०१३ 
 

वषय मांक ३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
अनुकूल -६७        ितकूल-० 
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अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले. 

------------- 
मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.   

ठराव मांक -२४१     वषय मांक – ४ 

दनांक – २२.०३.२०१३    वभाग – मा.आयु  
 

संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांच ेउदयान/४/का व/६२/२०१३ द.  

               १४/२/२०१३.      

            २) मा. थायी सिमती सभा दनांक २६/०२/२०१३ ठराव .२९२६  

               नुसार 

    सी.एम.ई.दापोड  व औंध िमलीटर  कॅ प येथील िमलीटर  ह  म ये 
७५,००० वृ ारोपण करणे व यांचे तीन वष देखभाल/संर ण करणेचे काम 
महारा  वन वकास महामंडळ यांना ितवृ  र. .३३०/- या दराने देणेस व 
याकामी येणा-या र. . २,४७,५०,०००/- (र. .दोन कोट  स ेचाळ स लाख 

प नास हजार) खचास मा यता देणेत येत आहे. 
 

मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन देते. 
 

मा. ीरंग बारणे – मा.महापौर साहेब, संबंिधत अिधका-यांनी मा हती सांगावी, 
िमिलटर  ह त कोणकोण या वभागात वृ ारोपण केले आहे. कती झाडे 
अ त वात आहेत. या यावर कती खच कर यात आला आहे. महारा  वकास 
महामंडळ यांना ित वृ  र. .३३०/- या दराने देतोय. महारा  वकास मंडळाला 
दे य़ाची गरज पंपर  िचंचवड महापािलकेला का लागली. देखभाल द ती ु
कर याबाबत सु ा सांगावे.  
 

मा. काश कदम (अित.आयु ) – मा.महापौर साहेब, सव स मा. सद य, शहराचा ३३ 
ट के भाग ीन क हर हो या या ीने आपला उ ान वभाग य शील आहे. 
आपण आ ापयत जवळपास २२ लाखांचे वृ ारोपण केलेले आहे. ीन क हरची 
ट केवार  २८ ट यांपयत आहे. गेले काह  वष आप याला वृ ारोपणासाठ  जागा 
उपल ध नाह  असे िच  आहे. सव सद यांना सामील क न मागील वष  मो या 
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माणात वृ ारोपणाची कामे हाती घेतली. तर सु ा फ  ७०,००० झाडे लाव यात 
आली. िमिलटर  ए रया शहरातील एक भाग आहे. आम या लोकांशी चचा केली 
असता यांनी ताव दला, आम या ए रयाम ये वृ ारोपण केले तर शहराला 
उपयु  होईल. सीएमई, दापोड  इथे ७५,००० वृ ारोपण कर याचा ताव सादर 
केलेला आहे. यात हे काम येक ऑथोर ट ज, डे हलपमट कॉप रेशन महारा  हे 
करणार असून रा य शासनाचे कोऑपरेशन आहे. ामु याने यांनी या े ात 
अनेक ठकाणी काम केलेले आहे. आप य़ा ए रयात यापूव  वृ ारोपणाचे काम 
केलेले आहे. १९९७ ते २००० दर यान वृ ारोपणाचे काम समाधानकारक केलेले 
आहे. ३८०/- ती वृ  हा दर दलेला आहे. पण अंदाजप क य दर तयार केला 
आहे. या माणे वचारणा क न ३३०/- ित वृ  दर या माणे काम कर याची 
तयार  दाखवली आहे. ख डे खणणे, वृ  पुरवणे, ६ फूट उंचीचे वृ  पुरवले हणून 
कंपनी रेट ती .१००/- धरला आहे. याची वाहतूक, गाडिनंग, देखभाल ३ 
वषासाठ  करणे हणून हा दर .३३०/- आलेला आहे.  
 

मा. ीरंग बारणे – मा.महापौर साहेब, असेच याआधी वृ ारोपण केलेले आहे. कती 
झाडे लावली व कती अ त वात आहे याची मा हती पाह जे.  
 

मा. काश कदम (अित.आयु ) – मा.महापौर साहेब, सव स मा.सद य, ५ वषा माणे 
मंजूर करणार आहेत. यातून ल ात येईल. 
 

मा. ीरंग बारणे – मा.महापौर साहेब, २१ लाख वृ ारोपण केले आहे. यानुसार 
३३:२७ २७ ट के रेिशयो आहे. महापािलका ह त ी. ीिनवास पाट ल आयु  
असताना वृ ारोपण केले होत.े मा.गु ा, मा. ड गीकर होते यावेळ  देहरोड िमिलटर  ू
ह त वृ ारोपण केले होते. वषय अजडावर आलेला नाह . संबंिधत वभागाला 
संपूण मा हती दली गेलेली आहे. शहरात वृ  लागवड करत असताना र ता 
ं द करणात झाडे काढली जातात. काह  झाडांचे वृ ारोपण करतो. संबंिधत 
ठेकेदाराला काह  वृ  तोडता येत नाह त. जाळायला वापरा, कशालाह  वापरा अशा 
कारे जवळपास वृ  संवधन किमट त झाडे तोड याबाबत ठराव झाला. कती झाडे 

तोडली. या वषयाला वरोध नाह . यापुढे अशा कारे खच होत असताना एवढ  
मोठ  र कम खच करत असताना लागवड केलेली झाडे टकली पाह जेत. याची 
संपूणपणे मा हती संबंिधत वभागाला पाह ज.े  

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
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     अनुकूल - ६७       ितकूल-० 

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

----------- 
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.   

       वषय मांक – ५ 

दनांक – २२.०३.२०१३    वभाग – मा.आयु  
 

संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . था/श.अ.तां/१/का व/  

    १४८/२०१२, दनांक २१/०८/२०१२ 

            २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .५१, दनांक २१/०९/२०१२ 
                 ३)  मा.महापािलका सभा ठ. .२०६  द.१२/०२/२०१२ 
 

    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील सव अनािधकृत बांधकामास / 

बेकायदेशीर बांधकामास यापुढे सव सेवा सु वधा ( उदा. प याचे पाणी, सांडपा याची 
यव था, र ते, दवाब ी इ.) देणे बंद करणेबाबत या िनणयास तसेच यापुढे या 
महानगरपािलका ह तील बांधकामांना व ुत जोड दे यापूव  महानगरपािलकेकड ल 

बांधकाम चालू कर याचा दाखला / महानगरपािलके या संबंिधत वभागाकड ल ना हरकत 

दाखला सादर के यानंतरच व ुत जोड देणेबाबत कायवाह  करणेबाबत महारा  रा य 

व ुत वतरण कंपनी मया. यांना कळ वणेस तसेच या ठकाणी १००% अनािधकृत 

बांधकाम झालेले असेल याच ठकाणी र ते व दवाब ीची सोय न क न देणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

 
मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

मा. वनया तापक र – मा.महापौर साहेब,सदर ठराव तहकूब कर यात यावा अशी 
सूचना मांडते. 
 

मा.मंदा आ हाट – सूचनेला अनुमोदन आहे.  

यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -    

ठराव मांक -२४२     वषय मांक – ५ 
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दनांक – २२.०३.२०१३    वभाग – मा.आयु  
 

संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . था/श.अ.तां/१/का व/  

    १४८/२०१२, दनांक २१/०८/२०१२ 

            २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .५१, दनांक २१/०९/२०१२ 
                 ३)  मा.महापािलका सभा ठ. .२०६  ×¤ü.१२/०२/२०१२ 

वषय मांक ५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
     अनुकूल - ६७       ितकूल-० 

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

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

ठराव मांक -२४३     वषय मांक – ६ 

दनांक – २२.०३.२०१३    वभाग – मा.आयु  
 

   संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/१०९८/२०१२,  

द.०८/१०/२०१२  
          २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .७९, दनांक ०७/१२/२०१२ 
          ३) मा.महापािलका सभा ठ. .२०७, दनांक १२/०२/२०१३    

 

   मु यलेखापाल पदावर ल िनयु  संदभात मे. उ च यायालयाम ये रट 
पट शन टॅ प मांक २३३१७/२०१२ पंपर  िचंचवड महानगरपािलका कमचार  
महासंघ X  महारा  शासन व पंपर  िचंचवड महानगरपािलका असा दावा दाखल 
आहे.  सदर दा या या अंितम िनणयास अिधन राहन ीू . मोद िभमराव भोसले, 
उपसंचालक, व  व लेखा सेवा (व र ) गट–अ यांची मु यलेखापाल, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका या पदावर १ वष कालावधीकर ता ितिनयु ने कर यात आले या 
िनयु स मा यता देणेत यते आहे. 
 
मा.मंदा आ हाट – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
     अनुकूल - ६७       ितकूल-० 
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अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले. 

----------- 
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.   

       वषय मांक – ७ 

दनांक – २२.०३.२०१३    वभाग – मा.आयु  
 

संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जशुक/ व/३१/२०१३,  

         द.१९/०१/२०१३  
       २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .१११ दनांक ०१/०२/२०१३  
       ३) मा.महापािलका सभा ठराव . २२८, दनांक २०/०२/२०१३ 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जलशु द करण क  से.२३ या ठकाणी 
सी.सी.ट . ह . यं णा बस वणेकामी येणा-या र. .१,३२,००,०००/-( अ र  र. .एक 
कोट  ब ीस लाख फ  ) चे खचास शासक य मा यता देणेत येत आहे.  
 

मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

मा. करण मोटे - मा.महापौर साहेब,सदर ठराव तहकूब कर यात यावा अशी सूचना 
मांडतो. 
 

मा.गोर  लोखंडे – सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 

यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -    
 

ठराव मांक -२४४     वषय मांक – ७ 

दनांक – २२.०३.२०१३    वभाग – मा.आयु  
 

संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .जशुक/ व/३१/२०१३,  

         द.१९/०१/२०१३  
       २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .१११ दनांक ०१/०२/२०१३  
       ३) मा.महापािलका सभा ठराव . २२८, दनांक २०/०२/२०१३ 
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वषय मांक ७चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
     अनुकूल - ६७       ितकूल-० 

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

----------- 
मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.   

ठराव मांक -२४५     वषय मांक – ८ 

दनांक – २२.०३.२०१३    वभाग – मा.आयु  
 

संदभ :- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .पापु/ड/१५/१२/२०१३,   

                   द.२४/०१/२०१३ 

२) मा. वधी सिमती सभा ठराव .१२० दनांक ०१/०३/२०१३ 
 

   थािनक स मा.नगरसद य व स माननीय नगरसद या यांची मागणी 
वचारात घेता जुनी सांगवी येथील जुनी ६ लाख लीटर मतेची टाक  पंप हाऊस व संप 

पाडून न वन १५ लाख िलटर मतेची नवीन उंच टाक  बांधणेकामी येणा-या  
र. .१,१५,९५,६३३/- (अ र  र. .एक कोट  पंधरा लाख पं या णव हजार सहाशे 
तेहतीस फ ) चे खचास शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
 

मा.अिमना पानसरे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 

मा. वाती साने – मा.महापौर साहेब, मी आयु  साहेबांना सांगू इ छत,े िचखली 
गावात कामगार वग राहतो. पा याची सम या खूप मोठ  झालेली आहे. लोकसं या 
वाढली आहे. ामीण भागात पा याची कमतरता अस यामुळे वतः यात ल  
घालावे. वारंवार सांगूनह  कोणतेह  काम होत नाह . मागील वष  अ जतदादांसमोर 
सांिगतले होते. फ  १० लाखांची तरतूद केलेली आहे. यात टाक चे काम पूण होणार 
आहे का? ामीण भागात एमएसईबीचा खूप मो या माणात ॉ लेम आहे. 
लाईटची यव था नाह . खूप वेळा लाईट जात.े जनरेटरची यव था क न ावी. 
लवकरात लवकर यव था हावी अशी वनंती करते.  
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मा.द ा साने – मा.महापौर साहेब, मा. वाती साने यांनी मांडले या वषयाला 
अनमुोदन आहे. गंभीर वषय आहे. पा टल नगर, िचंचवडगाव, शेलारव ती, सोनवणे 
व ती इथे खूप मोठ  सम या आहे. रा ी २/३ वा. पाणी येते. आमचा भाग 
कामगार नगर चा भाग आहे. म हला वगाला सु ा सकाळ  उठून कामाला जायचे 
असत.े रा ी द ड वाजता उठून पाणी भरावे लागत.े पा टलनगर इथे पंप बसवला 
आहे. तो चालू केला तरच काह  ठकाणी पाणी जात.े येक वेळ  पंप बंद असतो. 
लाईट सारखी जात असते. लोकांना वेळ दलेली आहे. लाईट गेलीतर पाणीपुरवठा 
सुरळ त होत नाह  हणून वनंती करतो. अनेक वेळा पा टलनगरब ल चचा केलेली 
आहे. आप याला वनंती आहे, या ठकाणी टाक  बांधायचा ताव केलेला आहे. 
याचे काम लवकर झालेतर . .१८/१९ म ये बांधले या टा यांत पाणी साठेल. 
या भागात यव थत र या दले गेलेतर कायम व पी  सुटणार आहे. आयु  

साहेबांनी सूचना करावी. या- या भागात पा याचा  आहे, खरेच गंभीर  
आहे. म हला रा ी द ड वाजता पाणी भरत असतील तर यांनी कधी व ांती 
यायची. पा या या सोयीची सु ा गॅरंट  नाह . या भागात टाक  बांधणे खूप 

मह वाचे आहे. याबाबत काह तर  िनणय यावा. टाक साठ  मा यता यावी.  
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
    

      अनुकूल -  ६७      ि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 ९वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.   

       वषय मांक – ९ 

दनांक – २२.०३.२०१३    वभाग – मा.आयु  
 

संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .YCMH/ACAD/२५/२०१३,  

       द.२०/०२/२०१३ 

२) मा. वधी सिमती सभा ठराव .१२२ दनांक ०१/०३/२०१३  
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MUHS-PCMC P. G. Institute साठ  तावा सोबतचे प  अ म ये नमूद  
केले या ५४ पदनामाची ३३२ पदापैक  आव यक असणारा Teaching व Ancillary  
टाफ प  ब म ये नमूद के या माणे एकूण २६ पदनामाची १९८ पदे िनमाण 

के यास अंदाजे दरवष  र. .१३,७५,९२,०००/- एवढा खच अपे त असून सदरची 
पदिनिमती करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे. 
 

मा.सुजाता पालांडे- मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 
मा. करण मोटे – मा.महापौर साहेब, सदर वषय तहकूब करणेत यावा.  
 
मा.गोर  लोखंडे – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
    

ठराव मांक -२४६     वषय मांक – ९ 

दनांक – २२.०३.२०१३    वभाग – मा.आयु  
 

संदभ :- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .YCMH/ACAD/२५/२०१३,  

       द.२०/०२/२०१३ 

     २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .१२२ दनांक ०१/०३/२०१३ 
 

वषय मांक ९चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
      अनुकूल -  ६७     ितकूल-० 

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

----------- 
मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १०वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.   

       वषय मांक – १० 

दनांक – २२.०३.२०१३    वभाग – मा.आयु  
 

 संदभ :१) मा.नारायण ब हरवाडे, मा. शांत िशतोळे यांचा ताव - 
      २) मा.शहर सुधारणा सिमती ठराव .८१ दनांक ०६/०३/२०१३ 
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 मंजूर वकास योजनेतील मौजे थेरगांव ह ीतील स ह न.ं३३ ते ३६ पै. मधून 
मोरया मंगल कायालयाकडे जाणा-या २४ मी. ं द र यापासून थेरगांव मशानभूमी 
पयत १२ मी. ं द र ता व मशानभूमी ते थेरगांव गावठान २४ मी. र यापयत 
स या अ त वातील  र ता ९ मी. र ता ं द के यास नाग रकांची मशानभूमीकडे 
जा यासाठ  या भागातील नाग रकांना र याची सोय होणार अस याने सदरचा 
र ता महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये 
फेरबदल करणेस  तसेच मंजूर वकास योजनेतील मौजे थेरगांव ह तील स ह 
नं.२५ व ३० मधून जाणारा १२ मीटर र ता स ह नं. २५ म ये अ त वातील 
र याजवळ वाकडया वळणाचा अस याने सदरचा र ता वाहतूक या ीने सरळ 
करणेकामी महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये 
फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

मा. करण मोटे – मा.महापौर साहेब, सदर वषय तहकूब करणेत यावा.  
 
मा.गोर  लोखंडे – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 
    

ठराव मांक -२४७     वषय मांक – १० 

दनांक – २२.०३.२०१३    वभाग – मा.आयु  

  
 संदभ :१) मा.नारायण ब हरवाडे, मा. शांत िशतोळे यांचा ताव - 
      २) मा.शहर सुधारणा सिमती ठराव .८१ दनांक ०६/०३/२०१३ 
 

 

वषय मांक १०चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
      अनुकूल - ६७    ितकूल-० 

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

----------- 
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मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.   

       वषय मांक – ११ 
दनांक – २२.०३.२०१३    वभाग – मा.आयु  

 
        संदभ : १) मा.नारायण ब हरवाडे, मा. शांत िशतोळे यांचा ताव - 
     २) मा.शहर सुधारणा सिमती ठराव .८२ दनांक ०६/०३/२०१३ 
      

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेनुसार महारा  शासन, 
नगर वकास वभाग, अिधसुचना .ट पीएस-१८१०/२४५८/ . .१६/११/न व-१३, 
दनांक १४/०५/२०१२ अ वये मौजे कवळे येथील स ह न.ं४० मधील मंजूर वकास 
योजनेमधील १५ मी. ं द चा द ण उ र र ता तसेच (एम.४-२०) माणे िशफटेड 
रोड र  क न सदर र याने बाधीत े  िनवासी वभागात समा व  कर याची 
मागणी संबंधीत सव जागे या मालकाची अस याने व सदर जागेचे एकच 
जागामालक असून यांचे मागणीनुसार सदर ताव महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदलाची कायवाह  करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 
 

मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

मा. करण मोटे – मा.महापौर साहेब, सदर वषय तहकूब करणेत यावा.  
 
मा.गोर  लोखंडे – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
    

ठराव मांक -२४८     वषय मांक – ११ 
दनांक – २२.०३.२०१३    वभाग – मा.आयु  

 

        संदभ : १) मा.नारायण ब हरवाडे, मा. शांत िशतोळे यांचा ताव - 
     २) मा.शहर सुधारणा सिमती ठराव .८२ दनांक ०६/०३/२०१३ 
 

वषय मांक ११चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
      अनुकूल - ६७    ितकूल-० 
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अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले. 

----------- 
मा.संजय वाबळे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो.   

       वषय मांक – १२ 

दनांक – २२.०३.२०१३    वभाग – मा.आयु  

 

 संदभ : १) मा.नारायण ब हरवाडे, मा. शांत िशतोळे यांचा ताव - 
              २) मा.शहर सुधारणा सिमती ठराव .८३ दनांक ०६/०३/२०१३ 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाढ व ह या भागश: मंजूर वकास 
योजनेतील मौजे िचखली येथील देहू-आळंद  र ता, सोनवणे व ती २४ मी. व ३० 
मी. र यालगत ग. . १६१२ पै., १६२० पै. या जागेवर ल कमिशयल झोन (सी.२) 
मंजूर झाली आहे.  सदर ठकाणी नगा रकांनी र हवा यांक रता घरे बांधली असून 
कमिशयल झोन (सी.२) र  क न सदर ल झोन रेिसडे शयल झोन हणून 
करणेबाबत महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये 
फेरबदलाची कायवाह  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 
मा.सुरेश हे े – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 
मा. वाती साने – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते –  

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाढ व े ा या सन २००९ या भागशः 
मंजूर वकास योजनेनुसार मौजे िचखली येथील देहआळंद  र यालगत या सोनवणे ु
व ती प रसरातील जागेम ये कमिशयल झोन C2 व आर ण . १/९७ हॉ पीटल 
मंजुर झालेले आहे. कमिशयल झोन C2 ने बाधीत गट नं. १५६९पै, १६०५पै ते 
१६३२पै व ११९२ पै व इतर म ये नाग रकांनी र हवासासाठ  घरे बांधली अस याने 
C2 झोन र  क न रेसीडे शीयल झोन, असा फेरबदल भागशः मंजुर वकास 
योजनेनुसार आर ण . १/९७ हॉ पीटल वगळुन करणेस महारा  ादेिशक व 
नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदलाची कायवाह  करणेस 
मा यता देणेत यावी. 
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मा.शुभांगी बो-हाडे – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे. 
 
मा.संजय वाबळे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  
 
यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -    
 

ठराव मांक - २४९   वषय मांक – १२ 

दनांक – २२.०३.२०१३   वभाग – मा.आयु  

 

 संदभ : १) मा.नारायण ब हरवाडे, मा. शांत िशतोळे यांचा ताव - 
              २) मा.शहर सुधारणा सिमती ठराव .८३ दनांक ०६/०३/२०१३ 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाढ व ह या भागश: मंजूर वकास 
योजनेतील मौजे िचखली येथील देहू-आळंद  र ता, सोनवणे व ती २४ मी. व ३० 
मी. र यालगत ग. . १६१२ पै., १६२० पै. या जागेवर ल कमिशयल झोन (सी.२) 
मंजूर झाली आहे.  सदर ठकाणी नाग रकांनी र हवा यांक रता घरे बांधली असून 
कमिशयल झोन (सी.२) र  क न सदर ल झोन रेिसडे शयल झोन हणून 
करणेबाबत महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये 
फेरबदलाची कायवाह  करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या वाढ व े ा या सन २००९ या भागशः मंजूर वकास 
योजनेनुसार मौजे िचखली येथील देहआळंद  र यालगत या सोनवणे व ती ु
प रसरातील जागेम ये कमिशयल झोन C2 व आर ण . १/९७ हॉ पीटल मंजुर 
झालेले आहे. कमिशयल झोन C2 ने बाधीत गट नं. १५६९पै, १६०५पै ते १६३२पै व 
११९२ पै व इतर म ये नाग रकांनी र हवासासाठ  घरे बांधली अस याने C2 झोन 
र  क न रेसीडे शीयल झोन, असा फेरबदल भागशः मंजुर वकास योजनेनुसार 
आर ण . १/९७ हॉ पीटल वगळुन करणेस महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदलाची कायवाह  करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

अनुकूल - ६७     ितकूल-० 

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

----------- 
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मा.सुिनता वाघेरे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १३वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.   

       वषय मांक – १३ 

दनांक – २२.०३.२०१३    वभाग – मा.आयु  
 

संदभ - १) मा.महापािलका आयु  .िश ण/आ था/का व/३८/२०१३,  

               दनांक १६/०१/२०१३. 
            २) मा.महापािलका आयु  .िश ण/आ था/का व/१४/२०१३,  

               दनांक ०७/०१/२०१३. 
        ३) मा.महापािलका सभा ठराव .२०१, दनांक ११/०२/२०१३ 

 

पंपर  िचंचवड  महानगरपािलका हदद तील गर ब  व गरजू व ा याना 
दजा मक िश ण दे यासाठ  युिनअर के.जी.पासून इ.१ ली ते ७ वी ाथिमक 
िश ण इं जी मा यमातून दे यासाठ  १. मनपा शाळा, तपोवन मं दराजवळ, पंपर , 
पुणे १७ व २. छ पती शाहजी महाराज ाथु . व ालय, कासारवाड , पुणे ३४ या दोन 
शाळा द क योजनेअंतगत थरमॅ स सोशल इिनिशए ट ह फाऊंडेशन व आकां ा 
फाऊंडेशन, िश ण मंडळ व पंपर  िचंचवड मनपा यां या संयु  व माने ाथिमक 
शाळा सन २०१३-१४ या वषात यो य अट  शत नुसार करार तीस वषाचा असेल 
तसेच िश ण मंडळ सभेचे ठरावानुसार सु  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 
मा.आशा सूयवंशी – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 
मा.महेश लांडगे – मा.महापौर साहेब, आ ह  महापािलकेकडून एक पयाची सु ा 
मदत घेत नाह . पंपर  िचंचवडम ये मराठ  शाळा चालवणे कती कठ ण आहे. 
ज हा प रषदेने यांचा टॅ स पूणपणे माफ केलेला आहे. याच धत वर पंपर  
िचंचवड शहरात या खाजगी सं था मराठ  शाळा चालवतात, यासाठ  उपसूचना 
देतो क , या शाळांचा सु ा टॅ स कमी क  शकतो का? याब ल मा हती दली तर  
बरे होईल. मराठ  शाळा कमी होत चाल या आहेत. मराठ  शाळा बंद पडता कामा 
नय.े या ठकाणी येणारे सगळे व ाथ  एमआयड सीत राहणार  गर ब घरांतली मुले 
िशक यासाठ  येतात. आप याशी याबाबत प यवहार केलेला आहे. अशा सग या 
मराठ  शाळांना टॅ स माफ करावा अशी वनंती करतो. याची मा हती ावी. 
 



91 

मा. शांत िशतोळे – मा.महापौर साहेब, या वषयात मनपा शाळेचा उ लेख आहे, 
या मजकूरानंतर ीमती अनुसयाबाई नामदेव वाघेरे, हा मजकूर समा व  कर यात 

यावा अशी उपसूचना मांडतो.  
 
मा.श ु न काटे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे. 
 
मा.सुिनता वाघेरे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
 
मा.उ हास शे ट  – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे सूचना मांडतो – हा वषय 
नाव न देता मंजूर करावा. 
 
मा.राज  काटे – मा.महापौर साहेब, सूचनलेा अनुमोदन आहे. 
 
यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 

ठराव मांक - २५०   वषय मांक – १३ 

दनांक – २२.०३.२०१३   वभाग – मा.आयु  
 

संदभ - १) मा.महापािलका आयु  .िश ण/आ था/का व/३८/२०१३,  

               दनांक १६/०१/२०१३. 
            २) मा.महापािलका आयु  .िश ण/आ था/का व/१४/२०१३,  

               दनांक ०७/०१/२०१३. 
        ३) मा.महापािलका सभा ठराव .२०१, दनांक ११/०२/२०१३ 

पंपर  िचंचवड  महानगरपािलका हदद तील गर ब  व गरजू व ा याना 
दजा मक िश ण दे यासाठ  युिनअर के.जी.पासून इ.१ ली ते ७ वी ाथिमक 
िश ण इं जी मा यमातून दे यासाठ  १. मनपा शाळा, ीमती अनुसयाबाई नामदेव 
वाघेरे, तपोवन मं दराजवळ, पंपर , पुणे १७ व २. छ पती शाहजी महाराज ु
ाथ. व ालय, कासारवाड , पुणे ३४ या दोन शाळा द क योजनेअंतगत थरमॅ स 

सोशल इिनिशए ट ह फाऊंडेशन व  आकां ा फाऊंडेशन, िश ण मंडळ व  पंपर  
िचंचवड मनपा यां या संयु  व माने ाथिमक शाळा सन २०१३-१४ या वषात 
यो य अट  शत नुसार करार तीस वषाचा असेल तसेच िश ण मंडळ सभेचे 
ठरावानुसार सु  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

       अनुकूल - ६७    ितकूल-० 
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अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले. 

----------- 
मा.आशा सूयवंशी– मा.महापौर साहेब, वषय मांक १४वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.   

       वषय मांक – १४ 

दनांक – २२.०३.२०१३    वभाग – मा.आयु  

 
संदभ-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . नगररचना/अ-१/३००/२०१२, 

           दनांक २०/१२/२०१२.  

  २) मा.महापािलका सभा ठराव मांक २१६ दनांक  १२/०२/२०१३  
 

   पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाढ व हदद या वकास योजनेत मौजे 
तळवडे येथील वेणीनगर चौकात ९०.०० मी. ं द र ता ता वत कर यात 
आलेला आहे. सदर वकास योजने या अनुषंगाने सन २००५ म ये सदर र या या 
भूसंपादनाचा ताव मा. ज हािधकार , पुणे यां याकडे पाठ व यात आला असून 
सदर करणी भूसंपादनाची कायवाह  वशेष भूसंपादन अिधकार , वशेष घटक 
मांक १ पंपर  यां या कायालयामाफत सु  आहे. सदर करणी संयु  मोजणी 

पुण होऊन सुसंगत अहवाल भूसंपादन अिधकार  यांना देणेत आलेला असून तूत 
करणातील मोबदला र कमे या २/३ र. .१४२३४३५०/- इतक  र कम भूसंपादन 

अिधकार  यांचेकडे जमा करणेत आलेली आहे. महारा  शासना या दनांक 
३०/५/२००८ व दनांक १८/८/२००९ या अिधसुचने वये वाढ व हदद या वकास 
योजनेस भागश: मंजूर  दान केलेली आहे. भागश: मंजूर वकास योजनेत सदर 
र ता कायम करणेत आलेला आहे. सदर ९० मीटर ं द र या या दो ह  टोकांकडे 
पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणा या मंजूर वकास योजनेतील ७५.०० 
मीटर ं द र ता ता वत आहे. याअनुषंगाने महानगरपािलके या वकास 
योजनेतह  सदर ठकाणी ९०.०० मीटर ऐवजी ७५.०० मीटर र ता ता वत क न 
महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये कायवाह  
करणे आव यक आहे. पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणा या हदद तील 
पाईन रोड लाखो पये खच क न वकसीत केला आहे मा  पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका हदद तील पाईन रोड वकसीत झाला नाह तर यांना सदर या 
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र याचा वापर करता येणार नाह . यामुळे पंपर  िचंचवड महानगरपािलका हदद त 
७५.०० मीटर माणे आखणी क न फेरबदलास एकदाच मा यता घेणे आव यक 
आहे. याबाबत पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणा या सभेत चचा होऊन 
यांना देखील सदर र याची आखणी मा य आहे. तसेच सदर ठकाणी ७५.०० 

मी.ची आखणी जुळवताना ९०.०० मी. या उ रेकड ल बाजू या बाहेर आखणी 
जुळवावी लागणार आहे यानुसार वाहतूक सुरळ त कर याचे ीने नकाशात 
दश व या माणे ७५.०० मी. ं द र याची आखणी कर यात आली आहे.  

तसेच सदर र यात JNNURM अंतगत पाईपलाईन टाकावयाची जागा 
मनपा या ता यात नस यामुळे सदरचे काम डसबर २०१२ पुव  पुण हो या या 

ीकोनातून मनपास जागेची तातड ची िनकड आहे. यामुळे नकाशात 
दश व या माणे ७५.०० मी. ं द र या या आखणीतील फेरबदलासाठ  महारा  
ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ कलम ३७ अ वये कायवाह  क न ताव 

शासनाचे मंजूर कर ता पाठ वणेसाठ  मा यता देणेस तसेच याबाबत पुढ ल कायवाह  
करणेस सदर फेरबदल िस द क न हरकती व सुचना मागवून शासनाकडे अहवाल 
मा यतेकामी पाठ वणेचे अिधकार आयु ांना देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 

मा.मंदाक नी ठाकरे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 

मा.महेश लांडगे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो –  

म. .न.अ. १९६६ चे कलम ३७ नुसार फेरबदलाची कायवाह  क न मौजे           
च-होली येथील पं.िचं.म.न.पा. या ह लगत च-होली स.न.३१५,३११,३१२,३१३,३१४ 
चे लगत ३० मीटर ं द च ेर यास जोडर यास स.न.१३४,१३३,१३२, १३५ व इतर 
सव मांकाचे ह व न जाणारे र या माणे यो य तो ं द चा र ता करणेस व 
याकर ता वर ल माणे कायवाह  करणेस मा यता देणेत यावी. 

 
मा.शांताराम भालेकर – मा.महापौर साहेब, सदर उपसूचनेला अनुमोदन आहे. 
 
मा.सं दप िचंचवडे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो –  

पं.िचं.नवनगर वकास ािधकरण व पं.िचं.म.न.पा. या दो ह  सं थां या 
ह तील असले या ३४.५ मी. र याचे बाबतीत िचंचवड ते रावेत र याचे काम 
नवनगर ािधकरणाने सु  केलेले आहे. नवनगर वकास ािधकरणाने          
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द.२३.१.२०१२ रोजी दलेला र ता आखणी नकाशा हा यापुव  पं.िचं.म.न.पा.स 
दले या वकास योजने या नकाशाशी सुसंगत नस याचे दसुन येत आहे. 
अ त वातील र ता नकाशात हरवा रंगाने दश वलेला असुन या माणे ३४.५ मी. 
र ता आखणी क न कर यात यावा व पं.िचं.म.न.पा. ह तील अ त वात 
असलेला र ता पं.िचं. नवनगर ािधकरणा या ३४.५ र यात समायो जत 
कर यात यावा तसेच िचंचवड व रावेत या ठकाणी देखील या र याची आखणी 
२४ मी. आहे या ठकाणी देखील र याची आखणी जुळवावी लागणार आहे. 
दो ह  बाजु या र याची आखणी २४ मी. असुन ती आखणी देखील ३४.५ मी. 
र याशी जुळवुन यावी व या माणे र ता कर यात यावा व वकास योजनेतील 
दो ह  र यांचे एक त आखणी कर यासाठ  म. ा.न.अ. १९६६ कलन ३७ अ वये 
कायवाह  कर यासाठ  ताव शासना या मंजुर साठ  पाठ वणेस मा यता देणेत 
यावी.  
 
मा.सदगु  कदम – मा.महापौर साहेब, सदर उपसूचनेला अनुमोदन आहे. 
 
मा.बाळासाहेब तरस - मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो –    

मौजे भोसर  (कासारवाड ) येथील आ. .२२ मा यिमक शाळा या योजनाने 
बाधीत े  महापािलके या ट डआरने ता यात आले आहे. तर  आर णाचे े  
पवनानद या िन या पुररेषेने ७५% यापले जात असुन सदर िन या पुररेषेम ये 
बाधीत े ात िनयमानुसार कुठलेह  बांधकाम/ वकास अनु ेय नाह . तर  सदर 
आर णाचे योजनात म. . व न.र.अिध. १९६६ चे कलम ३७ अ वये मा यिमक 
शाळाऐवजी खेळाचे मैदान असा फेरबदल कर यास व फेरबदलावर पुढ ल कायवाह  
क न फेरबदलाचा ताव शासनास मा यतेकामी सादर कर यास मा यता देणेत 
यावी. तसेच मौजे भोसर  (कासारवाड ) येथील आ. .२१ ाथिमक शाळा या 
आर णाने बाधीत े  महापािलके या ता यात असुन जागेवर शाळा बांध यात 
आली आहे. तथा प सदर आर णाचे ह वर िसमािभंत बांध यास या आर णाचे, 
उ र, द ण व प मेकड ल ह वर फार पूव पासून असलेली ७०० ते ८०० 
नाग रकांची घरे आहेत. व सदर िसमािभंतीमुळे सदर नाग रकांना र ता उपल ध 
होणार नाह . सबब सदर नाग रकांचा सहानुभूतीपूवक वचार क न आ. .२१ 
ाथिमक शाळा या आर णाचे उ र,द ण व प म ह तून ६.० मी. ं द चा र ता 
ता वत कर यास म. ा. व न.र. अिध. १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल 
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कर यास व फेरबदलावर पुढ ल कायवाह  क न फेरबदलाचा ताव शासन 
मा यतेकामी सादर कर यास मा यता देणेत यावी. मौजे सांगवी येथे सांगवी-बोपोड  
या पुणे मनपा ह त जाणारे मुळा नद वर ल ता वत पूलाक रता पूलाचे ं द चे 
माणात जोडर ता करणेस म. .न.र.अ. १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदलाची 

कायवाह  हावी तसेच भाग .१८ कवळे येथील ी बापदेव चौक ते कवळे 
गावठाणापयतचा र ता या या ड .पी.म ये काह  र ता २४ मी. व १८ मी. 
दश व यात आला आहे. तर  तो संपुणतः १८ मी. कर यास व फेरबदलाची कायवाह  
कर यास मा यता देणेत यावी. भाग .२६ काळभोरनगर येिथल स.न. 
५१०१/५१०२ पैक  आर ण .२७९ नॉन क फिमग इंड  हे आर ण आहे. 
सदर या आर णात बदल क न पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वकास 
योजनेअंतगत महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ या कलम ३७ 
अ वये फेरबदल क न Municipal Purpose असा बदल कर यात यावा. सभावृ ांत 
कायम हो याची वाट न पाहता पुढ ल कायवाह कर ता मा.आयु  यांना अिधकार 
दे यात यावेत. 

 

मा. करण मोटे – मा.महापौर साहेब, सदर उपसूचनेला अनुमोदन आहे. 
 

मा.सुलभा ऊबाळे – मा.महापौर साहेब, हा वषय वेणीनगर ते तळवडे हा ९० मी. 
र याचा ७५ मी. कर याचा वषय आहे. यासंदभात आप याकडे एकदा आले होते. 
आप याला काह  कागदप े दाखवायचा य  केला. आपण सांिगतले, भदाणे मॅडम 
यां याशी या वषयी बोलून या. यां याशी स व तर चचा के या माणे साईडला 
घेऊन सु ा केले पाह जे. यात काह  बारकावे आहेत. ६ ते ७ वषापासून यावर चचा 
सु  आहे. ािधकरणा या र याची गरज आहे. आ ह  या बाजूने िन तपणे 
आहोत. दो ह कडे ािधकरण आले आहे. पिलकडे ािधकरण आहे. यांची 
अलाईनमट नाह . र ता सरळ हायला पाह जे अशी सरळ सूचना आहे. भाग 
सभेत ठराव केला. महापािलका सभेत चचा झाली. याचे वखंडण झाले. नवीन 
ड .पी. याचे अलॉटमट वर ल बाजूला आल.े परत या ठकाणी कागदप े देऊ 
इ छतो. मा याकडे मॅप आहे. तुमचा नाह . मनपाचा दाखवत नाह त. यांनी 
दाखवलेला र ता सरळ होत नाह . मी ग हनमट या सवअरकडून काढन घेतू ला 
आहे. र ता सरळ-सरळ बरोबर आहे. िमलीमीटरचा फरक नाह . या माणे र ता 
केलातर तो बरोबर िमळत नाह . उ रे या बाजूला २२ मी. जागा िमळत नाह . 
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ािधकरणाची लूलाईन, ािधकरणाचे मा कग आहे. माझे ९० मी.चे माक ग आहे. 
त डिमळवणी कर यासाठ  कृ णानगर या अिलकडे यमुनानगर आहे. र ता ६० 
ड ीम ये टन दसतोय. वभागीय आयु ांशी िमट ंग झा या माणे महापािलके या 
ड .पी. माणे र ता हावा. कोणाची घरे जावीत या बाजूने मी नाह . कोणकोणती 
घरे जाणार आहेत. अिलकडे क ची घरे आलीत. अिलकडे कले टरकडून एन.ए. 
झालेली घरे आहेत. आमदार वलास लांडे यांचे प  आहे. शासनाकडे प यवहार 
केला होता. सांिगतले होते, र ता सरळ कर यात यावा. नंतर आमदारांचे मत 
प रवतन झाले. िनवेदना माणे यांचा असलेला मु ा यांना सोडला. आता यांचे 
हणणे आहे, महापािलके या ड .पी. माणे करा. या राजक य हेतूने रे त घाट 

घातला आहे. ािधकरणाच े २००५चे प  आहे. नगररचना वभागाला दलेले होते. 
वषयाचे करण द.२२/४/१२ रोजी मा.सहा यकार  अिधकार  यांनी पंपर  
िचंचवडचे अिधकार  यां याशी चचा केली. पाठ मागे २० मी. जाताना ७५ मी. या 
र यात सरळ दोष दे यात आला. खाल या दशेने वळून यावे असे काम क  
नय.े स याचा भाग पंपर  िचंचवड या काय े ात अस यामुळे याचा वकास म 
आहे. िनयमानुसार प यवहार केलेला आहे. खा या दशेने जात असताना 
एकंदर त र ता सरळ हायला पाह जे होता. यापूव चे नगररचनाकार यांना या वषयी 
मा हती होती. आयु  साहेबांना वषय मा हती आहे. एव या कटकट  झा या आहेत, 
या वषयाला हात लावायला कोणी तयार नाह . मु य कायकार  अिधकार  यां याशी 
चचा करा. शासनापयत त ार गेलेली आहे. पाईपलाईन टाक यासाठ  काह  घरे 
पाडली, या लोकांना आजतागायत कोणताह  मोबदला दलेला नाह . सगळे 
नगरसेवक ग प बसले तर  पाईपलाईन होणे गरजेचे आहे. यां यासाठ  आजपयत 
कोणताह  मोबदला देऊ शकलो नाह . ठोस िनणय ा. राजक य आ ासन नको 
आहे. मह वाचे आहे. आ ा घरे पाडणार. अलाईनमट फायनल के यानंतर याने 
ािधकरण मा यमातून या लोकांना घरे दे यात यावीत. याम ये िल ट फायनल 

करायला पाह जे. वषय आज झाला हणून घरे तोडायला जाऊन उभे राहणार नाह  
आहोत. तु हाला र ता पूण करायचा आहे. याआधी ािधकरणा या िमट ंगम ये 
फायनल वषय झाला. रेड  रेकनर माणे जी र कम होईल ती वग क न जेवढ  घरे 
जातात ती दे याची जबाबदार  ािधकरणाने घेतली पाह जे. मुळात हा यांचा इ यु 
आहे. तो हातात ध न आहेत. आ हाला काह  करता येणार नाह , यांची घरे जात 
आहेत. एकंदर त एन.ए. पास केलेली घरे आहेत. परत एकदा याचा बारकाईने 
वचार करावा. यो य तो मोबदला ावा ह  यांची मागणी आहे. आपण र ता 
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थांबवू शकत नाह . पाईपलाईनचे काम थांबवू शकत नाह . या लोकांना, 
सवसामा यांना घरे िमळवून दे यासाठ  ािधकरणाची भूिमका, याची थापना 
झाली आहे. मागेपुढे लॉट ंग क न लाट वकले, याचे अलॉटमट झाले आहे. ६० 
अंशात आणून र ता कसा दसणार आहे. मेजरमट बघा. महापािलके या कागदावर 
व तु थती नाह . साईटवर उभे राह यानंतर गेले या दो ह  चौकांतून ऑलरेड  
ड .पी. सोडून जाणार आहे. तुमचे वतःचे ोिसड ंगम ये हटले आहे. अ व झशन 
करणार आहोत. जागांसाठ  गर बांवर का अ याय करतो आहोत? िनयमा माणे सरळ 
र ता होऊ ा. र ता वळवायची गरज नाह . ािधकरणाचे लॅ र फकेशन घेतले 
पाह जे. कोणाची घरे जात आहेत. ािधकरणा या ड .पी. माणे का महापािलके या 
ड .पी. माणे जोडणार? ािधकरणाने ठराव केला आहे. घरे यांना देणार यां या 
नावाची िल ट िमळाली पाह ज.े कशा कारची घरे, कधी िमळणार आहेत? 
रे डरेकनर माणे पैसे ाधा याने देणार आहेत का? घरे बांधायला यांची मता 
असली पाह जे. सगळ  कागदप े देऊ इ छते. मु यमं ी काह  श दांनंतर िन र 
झाले. यां याकडून अपे ा नाह . आपण यायाची भूिमका या. उ र िमळाले 
नाह . या वषयावर ठरले आहे कोण याह  प र थीतीत र ता करणे गरजेचे आहे. 
कोणावरह  अ याय होऊन र ता क  नय.े चुक या प तीने ड .पी. टाकला. कोणीह  
हटले नाह  ७५ मी. म ये ९० मी.चा र ता बसत नाह . पुढे मागे ािधकरणा या 
कमस ्कलम ३७ नुसार भूिमका घेतली आहे. मागणी नसताना करा नाह तर ९० 

मी. माणे केलातर  काह  हणणे नाह . तुमची चूक ल ात आ यानंतर ७५ मी. 
करताय. याची खर  जबाबदार  आहे. ािधकरणा या िमट ंगम ये वषय झाला, 
याला तु ह  सु ा सद य आहात. ह  िल ट बघा. सवाचे रपोट बघा. काय करणार 

याचे आ ासन िमळेल. राजक य आ ासन नको आहे. आ ह  या लोकांना तयार 
क न वतःहन हे लोक बाजुला होतीलू . तुमची सहकायाची भूिमका असू ा.  
 

मा.सुरेश हे े – मा.महापौर साहेब, सदर ठकाणचा ९० मी.चा ता वत र ता ७५ 
मी. कर याब लचा वषय या ठकाणी आलेला आहे. या वषयासंबंधात आ ा 
स मा.सद य सुलभा ऊबाळे यांनी चचा केली. याअनुषंगाने हा र ता सरळ 
कर याचा ताव अनेक वषापासून हा वषय थांबलेला आहे. परंतू यमुनानगर व 
कृ णानगरची पूव प म दशेने आखणी करताना सरळ र ता होणे या ठकाणी 
श य नाह . ािधकरणाने आप या ह तील र ता पूण केलेला आहे. कमीत कमी 
६० अंश एवढा फरक पडत नाह . जा तीत जा त सरळ र ता हो या या ीने हा 
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वषय सभागृहापुढे आलेला आहे. वषयाम ये अनेक वष ॉ लेम असला तर  
िमळकत धारकांची मानिसकता झाली आहे क , आ हाला नुकसान भरपाई     
िमळून हा वषय माग  लावावा. अनेक वेळा बैठका घेत या. यावेळ  यांनी मत 
य  केले आहे. यामुळे ािधकरणा या िमट ंगम ये मागील म ह यात स मा. 
आमदार वलास लांडे यांना ५०० वे. फुटाचा भूखंड यांना ावा असा वषय दला 
होता. यानुसार ािधकरणाने वषय मंजूर केलेला आहे. यानुसार शासनाकडे 

ताव जाणार आहे. हणून या िमळकत धारकांची मागणी आहे, यानुसार 
मागणी पूण होणार आहे. रेड रेकनर माणे नुकसानभरपाई िमळणार आहे. हणून 
सदर वषय आ ा या िमट ंगम ये मंजूर कर या वषयी वनंती कर त आहे.          
 

मा.अ णा भालेकर – मा.महापौर साहेब, हा र ता होतो आहे. होणे गरजेचे आहे. 
परंतू पाईपलाईनसाठ  बेघर झाले यांचे पुढे काय होणार आहे? ते र यावर राहत 
आहेत यांचा वचार करावा. यांना यो य मोबदला िमळाला पाह जे. याची यो य 
मा हती िमळाली पाह जे.  
 

मा.शांताराम भालेकर – मा.महापौर साहेब, हा वषय सात याने अनेक वेळा आलेला 
आहे. ािधकरण तळवडे प रसरात नाह . ९० मी. चा र ता ािधकरणाने 
या ठकाणी नकाशात नसताना सु ा तळवडे प रसरात महापािलकेची ह  आहे. ९० 

मी. ऐवजी तो ७५ मी. करावा असा य  अनेक वषापासून सात याने करत 
आहोत. आयु  साहेब व महापौर साहेब एकच वनंती आहे क , बाधीत असले यांना 
यो य तो मोबदला देऊन यो य ती कारवाई करावी. ९० मी. ऐवजी ७५ मी. चा 
र ता करायचे ठरले आहे. यानुसार कर यात यावा. ९० मी. के यानंतर तां क 
अट ंवर ािधकरणा या ब ड ंगी पाड या जातात. नकाशात िस  के या माणे 
वषय़ माग  लावावा. प रसरातील नागर कांची मु य अडचण समजून घेऊन हा 
वषय माग  लावावा.  

 

मा.आशा सूयवंशी – मा.महापौर साहेब, मा.बाळासाहेब तरस, मा.िचंचवडे व 
मा.महेश लांडगे यांनी दले या उपसूचना वकार या आहेत.  
 

यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -  

ठराव मांक - २५१   वषय मांक – १४ 

दनांक – २२.०३.२०१३   वभाग – मा.आयु  
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संदभ-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . नगररचना/अ-१/३००/२०१२, 

           दनांक २०/१२/२०१२.  

  २) मा.महापािलका सभा ठराव मांक २१६ दनांक  १२/०२/२०१३  
 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाढ व हदद या वकास योजनेत 
मौजे तळवडे येथील वेणीनगर चौकात ९०.०० मी. ं द र ता ता वत कर यात 
आलेला  आहे. सदर वकास योजने या अनुषंगाने सन २००५ म ये सदर 
र या या भूसंपादनाचा ताव मा. ज हािधकार , पुणे यां याकडे पाठ व यात 
आला असून सदर करणी भूसंपादनाची कायवाह  वशेष भूसंपादन अिधकार , 
वशेष घटक मांक १ पंपर  यां या कायालयामाफत सु  आहे. सदर करणी 
संयु  मोजणी पुण होऊन सुसंगत अहवाल भूसंपादन अिधकार  यांना देणेत आलेला 
असून तूत करणातील मोबदला र कमे या २/३ र. .१४२३४३५०/- इतक  
र कम भूसंपादन अिधकार  यांचेकडे जमा करणेत आलेली आहे. महारा  शासना या 
दनांक ३०/५/२००८ व दनांक १८/८/२००९ या अिधसुचने वये वाढ व हदद या 
वकास योजनेस भागश: मंजूर  दान केलेली आहे. भागश: मंजूर वकास योजनेत 
सदर र ता कायम करणेत आलेला आहे. सदर ९० मीटर ं द र या या दो ह  
टोकांकडे पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणा या मंजूर वकास योजनेतील 
७५.०० मीटर ं द र ता ता वत आहे. याअनुषंगाने महानगरपािलके या वकास 
योजनेतह  सदर ठकाणी ९०.०० मीटर ऐवजी ७५.०० मीटर र ता ता वत क न 
महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये कायवाह  
करणे आव यक आहे. पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणा या हदद तील 
पाईन रोड लाखो पये खच क न वकसीत केला आहे मा  पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका हदद तील पाईन रोड वकसीत झाला नाह तर यांना सदर या 
र याचा वापर करता येणार नाह . यामुळे पंपर  िचंचवड महानगरपािलका हदद त 
७५.०० मीटर माणे आखणी क न फेरबदलास एकदाच मा यता घेणे आव यक 
आहे. याबाबत पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणा या सभेत चचा होऊन 
यांना देखील सदर र याची आखणी मा य आहे. तसेच सदर ठकाणी ७५.०० 

मी.ची आखणी जुळवताना ९०.०० मी. या उ रेकड ल बाजू या बाहेर आखणी 
जुळवावी लागणार आहे यानुसार वाहतूक सुरळ त कर याचे ीने नकाशात 
दश व या माणे ७५.०० मी. ं द र याची आखणी कर यात आली आहे.  
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 तसेच सदर र यात JNNURM अंतगत पाईपलाईन टाकावयाची जागा 
मनपा या ता यात नस यामुळे सदरचे काम डसबर २०१२ पुव  पुण हो या या 

ीकोनातून मनपास जागेची तातड ची िनकड आहे. यामुळे नकाशात 
दश व या माणे ७५.०० मी. ं द र या या आखणीतील फेरबदलासाठ  महारा  
ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ कलम ३७ अ वये कायवाह  क न ताव 

शासनाचे मंजूर कर ता पाठ वणेसाठ  मा यता देणेस तसेच याबाबत पुढ ल कायवाह  
करणेस सदर फेरबदल िस द क न हरकती व सुचना मागवून शासनाकडे अहवाल 
मा यतेकामी पाठ वणेचे अिधकार आयु ांना देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
म. .न.अ. १९६६ चे कलम ३७ नुसार फेरबदलाची कायवाह  क न मौजे च-होली 
येथील पं.िचं.म.न.पा. या ह लगत च-होली स.न.३१५,३११,३१२,३१३,३१४ चे लगत 
३० मीटर ं द चे र यास जोडर यास स.न.१३४,१३३,१३२, १३५ व इतर सव 
मांकाचे ह व न जाणारे र या माणे यो य तो ं द चा र ता करणेस व 
याकर ता वर ल माणे कायवाह  करणेस मा यता देणेत येत आहे. पं.िचं.नवनगर 
वकास ािधकरण व पं.िचं.म.न.पा. या दो ह  सं थां या ह तील असले या ३४.५ 
मी. र याचे बाबतीत िचंचवड ते रावेत र याचे काम नवनगर ािधकरणाने सु  
केलेले आहे. नवनगर वकास ािधकरणाने द. २३.१.२०१२ रोजी दलेला र ता 
आखणी नकाशा हा यापुव  पं.िचं.म.न.पा.स दले या वकास योजने या नकाशाशी 
सुसंगत नस याच े दसुन येत आहे. अ त वातील र ता नकाशात हरवा रंगाने 
दश वलेला असुन या माणे ३४.५ मी. र ता आखणी क न कर यात यावा व 
पं.िचं.म.न.पा. ह तील अ त वात असलेला र ता पं.िचं. नवनगर ािधकरणा या 
३४.५ र यात समायो जत कर यात यावा तसेच िचंचवड व रावेत या ठकाणी 
देखील या र याची आखणी २४ मी. आहे या ठकाणी देखील र याची आखणी 
जुळवावी लागणार आहे. दो ह  बाजु या र याची आखणी २४ मी. असुन ती 
आखणी देखील ३४.५ मी. र याशी जुळवुन यावी व या माणे र ता कर यात 
यावा व वकास योजनेतील दो ह  र यांचे एक त आखणी कर यासाठ  
म. ा.न.अ. १९६६ कलन ३७ अ वये कायवाह  कर यासाठ  ताव शासना या 
मंजुर साठ  पाठ वणेस मा यता देणेत येत आहे.   

मौजे भोसर  (कासारवाड ) येथील आ. .२२ मा यिमक शाळा या योजनाने 
बाधीत े  महापािलके या ट डआरने ता यात आले आहे. तर  आर णाचे े  
पवनानद या िन या पुररेषेने ७५% यापले जात असुन सदर िन या पुररेषेम ये 
बाधीत े ात िनयमानुसार कुठलेह  बांधकाम/ वकास अनु ेय नाह . तर  सदर 
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आर णाचे योजनात म. . व न.र.अिध. १९६६ चे कलम ३७ अ वये मा यिमक 
शाळाऐवजी खेळाचे मैदान असा फेरबदल कर यास व फेरबदलावर पुढ ल कायवाह  
क न फेरबदलाचा ताव शासनास मा यतेकामी सादर कर यास मा यता देणेत 
येत आहे. तसेच मौजे भोसर  (कासारवाड ) येथील आ. .२१ ाथिमक शाळा या 
आर णाने बाधीत े  महापािलके या ता यात असुन जागेवर शाळा बांध यात 
आली आहे. तथा प सदर आर णाचे ह वर िसमािभंत बांध यास या आर णाचे, 
उ र, द ण व प मेकड ल ह वर फार पूव पासून असलेली ७०० ते ८०० 
नाग रकांची घरे आहेत. व सदर िसमािभंतीमुळे सदर नाग रकांना र ता उपल ध 
होणार नाह . सबब सदर नाग रकांचा सहानुभूतीपूवक वचार क न आ. .२१ 
ाथिमक शाळा या आर णाचे उ र,द ण व प म ह तून ६.० मी. ं द चा र ता 
ता वत कर यास म. ा. व न.र. अिध. १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल 

कर यास व फेरबदलावर पुढ ल कायवाह  क न फेरबदलाचा ताव शासन 
मा यतेकामी सादर कर यास मा यता देणेत येत आहे.  

 मौजे सांगवी येथे सांगवी-बोपोड  या पुणे मनपा ह त जाणारे मुळा 
नद वर ल ता वत पूलाक रता पूलाचे ं द चे माणात जोडर ता करणेस 
म. .न.र.अ. १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदलाची कायवाह  हावी तसेच भाग 
.१८ कवळे येथील ी बापदेव चौक ते कवळे गावठाणापयतचा र ता या या 

ड .पी.म ये काह  र ता २४ मी. व १८ मी. दश व यात आला आहे. तर  तो 
संपुणतः १८ मी. कर यास व फेरबदलाची कायवाह  कर यास मा यता देणेत येत 
आहे.  

 भाग .२६ काळभोरनगर येिथल स.न.५१०१/५१०२ पैक  आर ण .२७९ 
नॉन क फिमग इंड  हे आर ण आहे. सदर या आर णात बदल क न पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या वकास योजनेअंतगत महारा  ादेिशक व नगररनचा 
अिधिनयम १९६६ या कलम ३७ अ वये फेरबदल क न Municipal Purpose असा 
बदल कर यात यावा. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता पुढ ल 
कायवाह कर ता मा.आयु  यांना अिधकार दे यात येत आहेत.      

  अनुकूल - ६७     ितकूल-० 

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

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

       वषय मांक – १५ 

दनांक – २२.०३.२०१३    वभाग – मा.आयु  

 
संदभ–१)मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . नर व/का व/४क/४८८/२०१३ 

          दनांक २०/२/२०१३. 
 

   ताथवडे गावची वकास योजना महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम 
१९६६ चे कलम २१ नुसार तयार कर यात आली असून अिधिनयमानुसार िस द 
करणेकर ता मा.महापािलका सभेपुढे सादर केली आहे सदर वकास योजना 
िस द नंतर ा  होणा-या सुचनांबाबत सुनावणी दे याक रता अिधिनयमा या 

कलम २८ (२) अ वये िनयोजन सिमती थापन करणे आव यक अस याने सदर 
सिमतीम ये मनपा या थायी सिमती मधील ३ सद यांची नेमणूक करणेत येत 
आहे. 
 
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 
मा. करण मोटे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  
करणेत यावा अशी सूचना मांडतो. 
 
मा.राज  काटे – मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 
यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -  

 
ठराव मांक - २५२    वषय मांक – १५ 

दनांक – २२.०३.२०१३    वभाग – मा.आयु  

 
संदभ–१)मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . नर व/का व/४क/४८८/२०१३ 

          दनांक २०/२/२०१३. 
 

वषय मांक १५चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
       अनुकूल - ६७       ितकूल-० 
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अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले. 

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

       वषय मांक – १६ 

दनांक – २२.०३.२०१३    वभाग – मा.आयु  

 
संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .लेखा/३५/का व/२००/२०१३, 

           दनांक ०८/०३/२०१३ 
    
   महारा  रा य व  आयोगाचे अ य  मा. ी.ज.ेपी.डांगे ( I.A.S.) यांनी 

यांचे िश मंडळासह पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेस दनांक १०/०६/२०१२ रोजी 
भेट देऊन चौ या व  आयोगा संबंधी व वध वषयांवर चचा क न ७३ व ७४ या 
घटना द तीनुसार महापािलकेस जी ु १९ कत ये / जबाबदा-या नेमून द या 
आहेत. यानुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची ४ था व  आयोगासंदभात १० 
मु ांची वषयसुची तयार क न सव संबंिधत वभागांना पाठ वणेत आली असून या 
वषय सुचीस मा यता देणेत येत आहे. 

 
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 
मा. वलास नांदगुडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १६चा वचार पुढ ल सभेचे 
वेळ  करणेत यावा अशी सूचना मांडतो. 
 

मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 

यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

ठराव मांक - २५३   वषय मांक – १६ 

दनांक – २२.०३.२०१३   वभाग – मा.आयु  

 
संदभ :- मा.महापािलका आयु  यांचे प  .लेखा/३५/का व/२००/२०१३, 

           दनांक ०८/०३/२०१३ 
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वषय मांक १६चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
 

       अनुकूल - ६७       ितकूल-० 

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

----------- 
मा.शांताराम भालेकर-मा.महापौर साहेब, वषय मांक १७वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो.   

ठराव मांक - २५४   वषय मांक – १७ 

दनांक – २२.०३.२०१३   वभाग – मा.नगरसिचव 

मा. वधी सिमती 
 

(अ) दनांक १८/०१/२०१३ व ०१/०२/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
(ब) दनांक ०१/०२/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 
(क) दनांक १५/०२/२०१३ व २१/०२/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणते येत  

    आहे. 
 
मा.बाळासाहेब तरस – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  

 

अनुकूल - ६७       ितकूल-० 

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

----------- 
मा.शांताराम भालेकर -मा.महापौर साहेब, वषय मांक १८वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो.   

 

ठराव मांक - २५५   वषय मांक – १८ 

दनांक – २२.०३.२०१३   वभाग – मा.नगरसिचव 
 

मा.म हला व बालक याण सिमती 
(अ) दनांक ०९/०१/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
(ब) दनांक २३/१/२०१३  व १३/२/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
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मा.बाळासाहेब तरस – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  

अनुकूल - ६७       ितकूल-० 

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

----------- 
मा.शांताराम भालेकर-मा.महापौर साहेब, वषय मांक १९वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो.   

 

ठराव मांक - २५६   वषय मांक – १९ 

दनांक – २२.०३.२०१३   वभाग – मा.नगरसिचव 
 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
(अ) दनांक ०६/०२/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 

 

मा.बाळासाहेब तरस – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  

अनुकूल - ६७     ितकूल-० 

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

----------- 
मा.शांताराम भालेकर-मा.महापौर साहेब, वषय मांक २०वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो.   

 

ठराव मांक - २५७   वषय मांक – २० 

दनांक – २२.०३.२०१३   वभाग – मा.नगरसिचव 
 

मा. डा सिमती 
(अ) दनांक ०२/०१/२०१३ व १६/०१/२०१३  चा सभावृ ांत कायम करणेत येत    

    आहे. 
(ब) दनांक १६/०१/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
(क) दनांक ६/२/१३, १३/०२/१३ व २१/२/१३ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत  

    आहे. 
(ड) दनांक २०/०२/२०१३ व २१/२/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
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मा.बाळासाहेब तरस – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 

अनुकूल - ६७       ितकूल-० 
 

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

----------- 
मा.सुजाता पालांडे-मा.महापौर साहेब, वषय मांक २१वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.   

ठराव मांक - २५८    वषय मांक – २१ 
दनांक – २२.०३.२०१३    वभाग – मा.आयु  

अ भाग सिमती 
 संदभ-१) मा.आयु  यांचेकड ल प  .भू ज/२/का व/४८६/२०११,  

                   दनांक ०५/१२/२०११  

  २) मा.अ भाग सिमतीकड ल ठ. .२७ द.१०/०८/२०१२ 

  ३) मा.महापािलका सभा ठराव .२१५, द.१२/०२/२०१३ 
 

      अजंठानगर ेणीवाढ योजना येथील र  ११ गाळे २५ वषा या दघ 
मुदती या भाडेप टयाने (िलजने) वतर त करणेकामी मा.उपसंचालक नगररचना 
वभाग यांनी िन त केले या दरा माणे िन वदा माग वणेत आ या असून गाळा 
.इ-८ Si कर ता ी.चं कांत सुयकांत संकपाळ यांचा सव च िन वदा दर 

र. .७,१५,०००/- (मनपा/शासन करा यित र ) ल ात घेता मुंबई ांितक 
महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ७९ (क) नुसार ी.संकपाळ यांना 
गाळा .इ-८ Si २५ वषा या िलजने देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 

मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 

मा.उ हास शे ट  – मा.महापौर साहेब, ११ गा यांचे एकदा टडर काढले. एकाच 
य ला .७,१५,०००/- रकमेवर २५ वषासाठ  गाळे दे याचा वषय आहे. उरले या 
१० गा यांना टडर का आले नाह ? भूिम आ ण जंदगी वभागात ए.सी. के बनम ये 
बसून फाईलम ये असले या गा याचे वाटप करतात. या ठकाणी बाक  
गा यांम ये घुसखोर  झालेली आहे. हा माणूस कसा काय गाळे घेतो आहे हे खूप 
मोठे कोडे आहे. या गा यांना ं टेज नाह . १० गा यांम ये महापािलकेची ॉपट  
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आहे. ए  नाह . घुसखोर , अित मण झालेले आहे. ऑफ सर लोकांना या गो ीचा 
टडर काढताना कधी वचार केला आहे का? गाळे मोकळे केले पाह जेत. जागेवर 
गे यावर घुसखोर  असताना टडर कसे काय भरणार? महापािलके या भाजीमंडईचा 

 तुम याकडे आलेला आहे. उ प न थांबलेले आहे. लअर क न पाट ला 
िनयमात जे काह  आहे ते देणे गरजेचे आहे. पुनवसनाची ब डंग बांधली आहे. 
बांधून रेड  आहेत. खाली पाक गम ये छोटे-छोटे गाळे देणार आहेत. कराणा दकानु , 
डेटडे लाईफम ये लागणाू -या व तंूसाठ  दकाने काढणार आहेतु . ते बांधून देत 
नाह त. तांबे साहेबांना, पाट ल साहेबांना याब ल सांिगतले. हे लोक वतः या 
ऑफ ससाठ  ५०० वे. फूट पाक गम ये ऑफ स ठेवले आहे. आप याला दकान ु
बांधून देत नाह . कृपा क न १५/२० दकाने जा त ाु . ब-याच वषापासून खतपत 
पडले आहेत. पूण ट पा तयार झाला आहे. १० दवसांत काम करतो असे सांिगतले. 
या लोकांना लवकरात लवकर टडर दे यात यावे. अजंठानगरम ये झोडप यांचे 
पुनवसन झा यानंतर प ाशेड टोटल लअर करा. ितथे परत झोपडप ट  वाढतेय. 
हे कर याचा काह  उपयोग होणार नाह . आपण पु हा सूचना ा यात व हा वषय 
मंजूर करावा.  

   
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 

अनुकूल -६७      ितकूल-० 

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

----------- 
मा.सुजाता पालांडे-मा.महापौर साहेब, वषय मांक २२वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.   

ठराव मांक - २५९   वषय मांक – २२ 

दनांक – २२.०३.२०१३   वभाग – मा.आयु  
 

संदभ - १) मा.आयु  यांचेकड ल प  . शासन/१अ/का व/२८५/१३ 

     दनांक २०/०३/२०१३ 
 

 शासन िनणय .पीसीसी-३०९७/२६२/ . .२७/न व-२२, दनांक 
१८/०६/१९९८ अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये अित र  आयु  या 
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अिभनामाचे एक पद मंजूर असून, सदर या पदावर शासन सेवेतील अिधकार  
कायरत आहे. महानगपािलकेची सन १९९८ व सन २०१३ मधील अंदाजप काची व 
आ थापना खचाची थती पुढ ल माणे, 
 

. सन अंदाजप क र. . आ थापना खचाची ट केवार  

१ १९९८-१९९९ २६८.७६ कोट  ३१.२७% 

२ २०१२-२०१३ १७८९.०० कोट  २०.३५% 

 

 महारा  महानगरपािलका अिधिनयमामधील कलम ३९अ (१) म ये 
पुढ ल माणे द ती कर यात आलेली आहेु . “रा य शासनास महानगरपािलकेत 
महानगरपािलका अित र  आयु ाची एक कंवा अनेक पदे िनमाण करता येतील 
आ ण अशा पदांवर यो य या य ची नेमणूक करता येईल, जो आयु ा या 
िनयं णा या अधीनतेन,े आयु ा या सव कंवा कोण याह  अिधकाराचा वापर कर ल 
आ ण याची सव कंवा कोणतीह  कत य व काय पार पाड ल.” 
 स थतीम ये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या कामकाजाम ये चंड वाढ 
झालेली आहे. महापािलके या सन २०११-२०१२ चे अंदाजप क १६२७.३० कोट  व 
सन २०१२-२०१३ चे अंदाजप क १७८९.१० कोट  इत या रकमेचे आहे. 
महानगरपािलकेम ये नवीन १७ महसूली गावांचा समावेश झाला असुन लोकसं या, 
काय े , अंदाजप कामधील तरतुद याम ये वाढ झालेली आहे. तसेच सन २०१२ चे 
िनवडणूक नुसार महानगरपािलकेची सद य सं या १२८ झाली असून, लोकसं या १८ 
लाखाचे वर पोहोचलेली आहे. तसेच काय े ाम येदेखील वाढ झालेली आहे. या सव 
बाबी वचारात घेता वाढ या लोकसं येला नागर  सु वधा पुर व यासाठ  व या सव 
कारभारावर भावीपणे िनयं ण ठेव यासाठ  दोन अित र  आयु  दजा या 
अिधका-यांची िनतांत आव यकता आहे. स या अ त वात असले या एका शासन 
मंजूर पदावर शासन ितिनयु वर ल अिधकार  कायरत आहे. अित र  आयु  
दजाचे आणखी एक पद िनमाण करणे आव यक आहे.  

 सबब वर ल सव प र थती वचारात घेता महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमामधील कलम ३९अ (१) मधील तरतुद नुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेसाठ  न याने आणखी एक अित र  आयु  या अिभनामाचे पद 
न याने िनमाण कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
 
मा.अिमना पानसरे – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
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मा.आर.एस.कुमार – मा.महापौर साहेब, गेले २० वषात अनेक पदे वाढवली. 
अिस टंट किम र, अड शनल किम र, यावर ल खच सु ा वाढतो. कामाचे 
ए झ युशन वाचून दाखवले. ३० ट के ए झ युशन आहे. एवढ  पदे पाह जेत. या 
लोकांना काह  पॉवस नाह त. तुम या अनुभवाने सांगा. सग या पॉवस किम र 
यां याकडे आहेत. पदे वाढवून काय उपयोग? प  आदेश आहे हणून ठरावाला 
वरोध करत नाह . कुठेतर  वचार करा. पदांना काह तर  अिधकार दले पाह जेत. 
अिधकार देत नाह त. अिधकार  हणतात, फाईल किम र यां याकडे आहे. 
डपाटमटम ये अ डशनल किम र, अिस टंट किम र यांना पॉवस दले या आहेत. 
या पदांचा काह  उपयोग नाह . ए ा खच करतो. नवीन पदिनिमती करताना 
छो या छो या मॅटसना फाईल र वायरमट कमी आहे. बीपीएमसी अ टम ये 
सांिगतलेले आहे. फाईल तुम यापयत येत,े कामाचा लोड वाढतो. इत या फाईली 
अिस.किम र, अ डशनल किम र यां यापयत जाणार. अिधका-याला थो याफार 
पॉवस ा. हणजे फाईल जा त दवस पड ंग राहणार नाह . गे या िमट ंगम ये 
सावंत साहेबांब ल वचारले होते. यांना दोष देत नाह . लॉ ऑफ सर हणून 
अपॉ ट करत असताना अिधका-याची पशन चालू होणार. यांना लॉ ऑफ सरचा १० 
वषाचा अनुभव आहे. सनद पाह जे असे मशन केले असले तर  सनद नसताना लॉ 
ऑफ सर हणून अपॉ ट करत असाल तर मग सनदेिशवाय वक ल वक ली करतो  
का? उठून कोण उ र देत नाह . हे खरे आहे का? अ यथा पेपरवा याला नोट स 
पाठवा. कुठूनह  िश ा हायला पाह जे. पेपरम ये बातमी येते. शासनाची चूक 
नसेल तर प  पाठवा. यां याकडे सनद न हती, अनुभव न हता. एखादा र ेझट 
क  शकत नाह . सावंत साहेबांना यावेळ  अपॉ ट केल,े ठरवून अंमलबजावणी 
केली. या अिधका-याची चूक आहे. परत असे झाले नाह  पाह जे. यासाठ  
शासनाकडे पाठपुरावा केला पाह जे. 
 
मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मी महापौर असताना वतः दादांसमवेत चचा 
केली आहे. यांना वतः सांिगतले, सग या महापािलकेचे स े म करतोय् . १८-
२० लाखांपयत अित र  आयु , सह आयु  हणून अिधकार देऊ शकतो. ठराव 
क न पाठवला आहे. कदम साहेबांना वचा  शकता. वषय लं बत आहे. यावर 
अंमलबजावणी केली नाह . आज अित र  आयु  हणून देऊ शकत नाह . जॉ ट 
किम र हणून देतो. हणून नावािनशी ठराव केला आहे. तो मा य केला. काय 
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घडामोड  झा या. कालपयतचे िनयम अचानक बदलले, कसे झाले? एखादा अितर  
आयु  येत असेलतर वाढवायला हरकत नाह . मा.आर.एस.कुमार यांना सांिगतले. 
माझे पूण अनुमोदन आहे. याला संमती दली पाह जे. लॉज ४ची फाईल करताना 
आरो यची कामे किम र बघणार असतील तर तुमचा सु ा पीड राहणार नाह . 
डस लायझेशन ऑफ वक केले पाह ज.े २ अितर  आयु ांची पदे होणार असतील 
तर एक डे युट  किम र मोशन होऊन जाणार हणून तसे ठेवले पाह जे. 
शासनाचा एक अिधकार  व आमचा एक असे असल ेपाह जे अशी सूचना मांडतो.  
 

मा.उ हास शे ट  – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे.  
 

मा.आयु  – मा.महापौर साहेब, स मा.सद य, पंपर  िचंचवड महापािलकेत सु ा 
अित र  आयु ाचे एक पद मंजूर आहे. नांदेड महापािलकेची लोकसं या ५ १/२ 
लाख असताना तेथे एक पद मंजूर आहे. पुणे महापािलकेत ३२ लाख लोकसं येला 
३ अित र  आयु ाची पदे मंजूर आहे. साडे पाच लाखासाठ  एक पद अठरा लाख 
लोकसं येसाठ  एकच पद. कामाचा लोड यं णेवर आहे हे ल ात घेता आणखी एक 
पद आव यक आहे. एक म ह यापूव  रा य शासनाला वनंती केली आहे. 
शासनाला सूचना केली. महापािलका सभेत १के खाली वषय ठेवला. अिधका-

यां या पॉवसची न द घेतली आहे. (३९ ए मधील तपिशलाचे वाचन केले.) या 
तरतूद नुसार अपॉ टमटचा अिधकार रा य शासनाकडे ठेवला आहे क , अड शनल 
किम र रा य शासनाकडून अपॉ ट कर यात यावा. महापािलकेने ताव दला 
होता. सावंत साहेबांचे यामुळे होऊ शकले नाह . महापािलके या अिधका-यांना 
अिधकार दले आहेत. अमडमटची ह  ो ह जन १८ ऑग ट २०११ म ये केली होती. 
ती आ ा आप याकडे आलेली आहे.  
 
मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, माझी केलेली सूचना माघार  घेतो. तु ह  
पॉवस डेिलगेट करा. Decentralisation of power असे करा. फ  २५२ कोट  खच 
क  शकलो आहोत. ९४४ कोट  खच करायचे ठेवले आहेत. हा वषय िन तच 
मंजूर करावा. 
 
मा.महापौर – मा.योगेश बहल यांची सूचना माघार  घेणेस परवानगी आहे. 
 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

     अनुकूल - ६७       ितकूल-० 
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अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले. 

----------- 
मा.सुजाता पालांडे-मा.महापौर साहेब, वषय मांक २३वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते.  

       वषय मांक – २३ 

दनांक – २२.०३.२०१३    वभाग – मा.आयु  

 

संदभ -१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . डा/१/का व/३०१/२०१३  
         द.६/२/२०१३.   

 २) मा. डा सिमती सभा दनांक २१/२/२०१३ ठराव मांक ४७.    
     ३) मा. वधी सिमती सभा दनांक १/३/२०१३ रोजी ठराव .१२४ 
      ४) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .३०६९ दनांक १२/३/२०१३ 

 

तावात स व तर डा धोरण मसुदा प रिश -अ, डा धोरण मसुदा 
प रिश -ब, डा धोरण मसुदा प रिश -क, डा धोरण मसुदा प रिश -ड, म ये 
नमुद केले माणे मनपा डा धोरण मसु ास तसेच ३ डसबर अपंग दनािनिम  
अंध, अपंग, व मितमंद व ा या या डा पधा आयो जत करणेकामी प रिश  
अ/ब म ये नमूद तपिशलाचा मूळ धोरण मसु ात समावेश क न प रपूण डा 
धोरण मसु ास मा यता देणेत येत आहे. 

 
मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 
मा. करण मोटे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक २३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  
करणेत यावा अशी सूचना मांडतो.  
 

मा.गोर  ल खंडे – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन देतो.  

 
यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता -  
  

ठराव मांक - २६०    वषय मांक – २३ 

दनांक – २२.०३.२०१३    वभाग – मा.आयु  
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संदभ -१) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . डा/१/का व/३०१/२०१३  
         द.६/२/२०१३.   

 २) मा. डा सिमती सभा दनांक २१/२/२०१३ ठराव मांक ४७.    
     ३) मा. वधी सिमती सभा दनांक १/३/२०१३ रोजी ठराव .१२४ 
      ४) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .३०६९ दनांक १२/३/२०१३ 
 

वषय मांक २३चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
अनुकूल - ६७       ितकूल-० 

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

----------- 
मा.महापौर – सवाचे आभार मानून सभा संप याचे 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/३७७/१३ 

दनांक – ९/४/२०१३ 

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

कायवाह साठ  रवाना.   
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