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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८ 
मा. वशेष महापा लका सभा 
कायप का मांक – ६७ 

सभावृ तांत 
दनांक – ०४.०१.२०१७                           वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पपंर  चंचवड महानगरपा लकेची मा. वशेष महापा लका सभा बुधवार द.०४.०१.२०१७ 

रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण 

सभागृ हात आयोिजत करणेत आल  होती. सभेस खाल ल स मा.सद य उपि थत होत.े  

 

१.   मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब     -     महापौर 

२.  मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

३.  मा.पाञ ेराम संभाजी 

४.  मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

५.  मा.राजू मसाळ  

६.  मा.भ डवे सं गता राज  

७.  मा.मोरे वर महाद ूभ डवे 

८.  मा.अपणा नलेश डोके 

९.  मा.जय ी वसंत गावड े

१०.  मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

११.  मा.ग हाणे सु रेखा शंकर 

१२.  मा.पालांडे सुजाता सु नल 

१३.  मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

१४.  मा.छाया जग नाथ साबळे 

१५.  मा.बारणे माया संतोष 

१६.   मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

१७.   मा.जगताप राज  गणपत  

१८.   मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

१९.   मा.लोखंड ेगोर  जाकाराम    
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 या शवाय मा.गावडे – सह आयु त, मा.उ हास जगताप - नगरस चव, मा.तळदेकर - 

मु यलेखाप र क, मा.च हाण- .शहर अ भयंता, मा.दुधकेर, मा.पठाण- सह शहर अ भयंता, 

मा.सुरगुडे- वकास अ भयंता, मा.डोईफोडे, मा.दुरगुड,े मा.इंदलकर, मा.आ ट कर - सहा.आयु त, 

मा.बरशे ी, मा.ओंभासे - कायकार  अ भयंता, मा.मोरे- सह यव थापक य संचालक 

पीएमपीएमएल हे अ धकार  सभेस उपि थत होत.े 

                                 ----------- 
 
मा.महापौर - उपि थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका, मा.आयु त, अ धकार  वग, प कार, 

नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 

मा.गोर  लोखंडे – मा.महापौर साहेब, एकनाथ व लराव उफ बाळासाहेब वखे पाट ल  - माजी  

क य मं ी व ये ठ नेते, दल प बंब - महापा लकेचे माजी सहा यक आयु त, सोपानराव बाळाजी  
मावळे - महानगरपा लकेतील जल न सारण वभागातील वाहनचालक यांचे द:ुखद नधन झा याने  
यांना दांजल  अपण करणेत यावी. 
मा.राम पाञ े- मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 

मा.महापौर -  दांजल  वाह यासाठ  सवानी दोन मनीटे त ध उभे रहाव.े 

              (सवानी दोन मनीटे त ध उभे राहू न दांजल  अपण केल)    

मा.मंगलाताई कदम -  मा.महापौर साहेब, ह वशेष सभा आहे, आता सभागृ हात कोरम नाह    

ह  सभा द.४/१/२०१७ रोजी दुपार ३.०० वा.पयत तहकूब करावी.  

मा.राजू मसाळ -  मा.महापौर साहेब, आता मंगलाताईनी कोरम अभावी सभा तहकूब करणेची  

सूचना मांडल  याला अनुमोदन देतो.  

मा.महापौर-  आजची सभा बुधवार द.०४/०१/२०१७ रोजी दुपार  ३.०० पयत तहकूब करणेत येत 

आहे. 

                ------                   

 

(धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

     पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
     पंपर  – ४११०१८ 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८ 
मा. वशेष महापा लका सभा 
कायप का मांक – ६७ 

सभावृ तांत 
( द.०४/०१/२०१७ (द.ु२.०० वा.) ची तहकूब सभा) 

 
दनांक – ०४.०१.२०१७                           वेळ – दुपार  ३.०० वाजता 
 

पपंर  चंचवड महानगरपा लकेची द.०४/०१/२०१७ (द.ु२.०० वा.) ची तहकूब मा. वशेष 

महापा लका सभा बुधवार द.०४.०१.२०१७ रोजी दुपार  ३.०० वा. महानगरपा लके या शासक य 

इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आल  होती. सभेस खाल ल 

स मा.सद य उपि थत होते.   

 

१.   मा.धराड ेशकंुतला भाऊसाहेब     -     महापौर 

२.   मा.वाघेरे भाकर नामदेव        -    उपमहापौर 

३.   मा.सौ. वाती मोद साने 

४.   मा.जाधव साधना रामदास 

५.  मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

६.  मा.पाञ ेराम संभाजी 

७.  मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

८.  मा.उ हास शे ी 

९.  मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 

१०.  मा.( चखले) मराठे अि वनी अिजत 

११.  मा.आर.एस.कुमार 

१२.  मा.भालेराव तभा ाने वर 

१३.  मा.राजू मसाळ  

१४.  मा.नंदा वकास ताकवणे 

१५.  मा.नेटके सुमन राज  

१६.  मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

१७.  मा.सूयवंशी आशा ाने वर 
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१८.  मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

१९.  मा.अि वनी गजानन चंचवड-ेपाट ल  

२०.  मा.अपणा नलेश डोके 

२१.  मा.सौ.साळुंके स वता सु रेश 

२२.  मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

२३.  मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

२४.  मा.वाबळे संजय म हारराव 

२५.  मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  

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

२७.  मा.सुपे आशा र वं  

२८.  मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

२९.  मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

३०.  मा.ग हाणे सु रेखा शंकर 

३१.  मा.पालांडे सुजाता सु नल 

३२.  मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

३३.  मा.कदम सदगु  महादेव 

३४.  मा.कैलास महादेव कदम 

३५.  मा.वाघेरे सु नता राजेश 

३६.  मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

३७.  मा.तापक र अ नता मि छं    

३८.  मा. वमलताई सु रेश जगताप 

३९.   मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

४०.   मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

४१.   मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

४२.   मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

४३.   मा.च धे आरती सु रेश 

४४.   मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

४५.   मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

४६.   मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 
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४७.   मा.जगताप राज  गणपत  

४८.   मा.गायकवाड सं या सुरदास 

४९.   मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

५०.   मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

५१.   मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

५२.   मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 

 

या शवाय मा.गावडे – सह आयु त, मा.उ हास जगताप - नगरस चव, मा.तळदेकर - 

मु यलेखाप र क, मा.च हाण- .शहर अ भयंता, मा.दुधकेर, मा.पठाण- सह शहर अ भयंता, 

मा.सुरगुडे- वकास अ भयंता, मा.डोईफोडे, मा.दुरगुड,े मा.इंदलकर, मा.आ ट कर - सहा.आयु त, 

मा.बरशे ी, मा.ओंभासे - कायकार  अ भयंता, मा.मोरे- सह यव थापक य संचालक  

पीएमपीएमएल हे अ धकार  सभेस उपि थत होत.े 

                                    ----------- 
मा.महापौर - उपि थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका, मा.आयु त, अ धकार  वग, प कार, 

नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 

मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, सभागृ हात कोरम पुण नस यामुळे आजची सभा 

गु वार द.५/१/२०१७ रोजी दुपार  ४.३० पयत तहकूब करावी अशी सूचना मी मांडत.े  

मा.सुजाता पालांड े - मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देत.े    

मा. महापौर – सभागृ हात कोरम नस यामुळे गु वार दनांक ५/१/२०१७ रोजी दुपार  ४.३० पयत 

सभा तहकूब कर यात येत आहे.   

                 -------- 
 
 

(धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

     पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
     पंपर  – ४११०१८ 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८ 
मा. वशेष महापा लका सभा 
कायप का मांक – ६७ 

सभावृ तांत 
( द.०४/०१/२०१७ (द.ु२.०० व द.ु३.०० वा.) ची तहकूब सभा) 

 
दनांक – ०५.०१.२०१७                           वेळ – दुपार  ४.३० वाजता  
 

पपंर  चंचवड महानगरपा लकेची द.०४/०१/२०१७ (द.ु३.०० वा.) ची तहकूब मा. वशेष 

महापा लका सभा गु वार द.०५.०१.२०१७ रोजी दुपार  ४.३० वा. महानगरपा लके या शासक य 

इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आल  होती. सभेस खाल ल 

स मा.सद य उपि थत होते.  

 

१.   मा.धराड ेशकंुतला भाऊसाहेब     -     महापौर 

२.   मा.वाघेरे भाकर नामदेव        -    उपमहापौर 

३.   मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

४.  मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

५.  मा.पाञ ेराम संभाजी 

६.  मा.बाबर शारदा काश 

७.  मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  

८.  मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

९.  मा.उ हास शे ी 

१०.  मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

११.  मा.तानाजी व ल खाडे 

१२.  मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

१३.   मा.भारती फरांदे 

१४.  मा.नंदा वकास ताकवणे 

१५.  मा.नेटके सुमन राज  

१६.  मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

१७.  मा.सूयवंशी आशा ाने वर 
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१८.  मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

१९.  मा.सौ.साळुंके स वता सु रेश 

२०.  मा.बहल योगेश मंगलसेन 
२१.  मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

२२.  मा.टाक अ ण मदन  

२३.  मा.आसवानी हरानंद उफ ड ब ू कमतराम    

२४.  मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

२५.  मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

२६.  मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

२७.   मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

२८.   मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

२९.   मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

३०.   मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

३१.   मा. शांत शतोळे 

३२.   मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  

३३.   मा.लोखंडे गोर  जाकाराम    
 

या शवाय मा.गावडे - सह आयु त, मा.उ हास जगताप - नगरस चव, मा.तळदेकर -  

मु यलेखाप र क, मा.डॉ. अ नल रॉय- आरो य वैदयक य अ धकार ,  मा.दुधेकर, मा.पठाण - 

सह शहर अ भयंता, मा.सुरगुडे- वकास अ भयंता,  मा.डोईफोडे, मा.खोसे, मा.दंडवत,े मा.दुरगूड,े 

मा.आ ट कर-सहा.आयु त, मा.ग ू वार, मा.पुजार - कायकार  अ भयंता, मा.मान े – वभागीय 

अ धकार   पीएमपीएमएल, मा.लावंड - कायदा अ धकार  हे अ धकार  सभेस उपि थत होत.े 

                                 ----------- 
मा.महापौर - उपि थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका, मा.आयु त, अ धकार  वग, प कार, 

नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 

मा.उ हास शे ी - मा.महापौर साहेब, सभागृ हात कोरम पुण नस यामुळे आजची सभा शु वार 

द.६/१/२०१७ रोजी सकाळी ११.०० पयत तहकूब करावी अशी सूचना मी मांडतो.  

मा.योगेश बहल  - मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो.   
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मा. महापौर – सभागृ हात कोरम नस यामुळे शु वार दनांक ६/१/२०१७ रोजी सकाळी ११.०० 

पयत सभा तहकूब कर यात येत आहे.   

                 -------- 

(धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

     पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
     पंपर  – ४११०१८ 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८ 
मा. वशेष महापा लका सभा 
कायप का मांक – ६७ 

सभावृ तांत 
( द.०४/०१/२०१७ (द.ु२.०० व द.ु३.०० वा) आ ण द.५/०१/२०१७ ची तहकूब सभा) 

 
दनांक – ०६.०१.२०१७                         वेळ – सकाळी ११.०० वाजता 
 

पपंर  चंचवड महानगरपा लकेची द.०५/०१/२०१७ ची तहकूब मा. वशेष महापा लका 

सभा शु वार द.०६.०१.२०१७ रोजी सकाळी ११.०० वा. महानगरपा लके या शासक य 

इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आल  होती. सभेस खाल ल 

स मा.सद य उपि थत होते.  
 

१.   मा.धराड ेशकंुतला भाऊसाहेब     -     महापौर 

२.   मा.वाघेरे भाकर नामदेव        -    उपमहापौर 

३.   मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे   

४.   मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

५.   मा.जाधव साधना रामदास 

६.  मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

७.  मा. वनया दप (आबा) तापक र 

८.  मा.पाञ ेराम संभाजी 

९.  मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  

१०.  मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

११.  मा.उ हास शे ी 

१२.  मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 

१३.  मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

१४.  मा.तानाजी व ल खाडे 

१५.  मा.मंगेश ीकृ ण खांडकेर 

१६.  मा.( चखले) मराठे अि वनी अिजत 

१७.  मा.आर.एस.कुमार 

१८.  मा.जावेद रमजान शेख 
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१९.  मा.चा शला भाकर कुटे  

२०.  मा.भालेराव तभा ाने वर 

२१.  मा.पांढरकर नलेश शंकरराव 

२२.  मा.नेटके सुमन राज  

२३.  मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

२४.  मा.भ डवे सं गता राज  

२५.  मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

२६.  मा. ॲड.संद प गुलाब चंचवड े

२७.  मा.अि वनी गजानन चंचवड-ेपाट ल  

२८.  मा.अपणा नलेश डोके 

२९.  मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

३०.  मा. शतल उफ वजय गोरख शंदे  

३१.  मा. साद शे ी  

३२.  मा. ीमती टेकवडे सुजाता अ वनाश  

३३.  मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

३४.  मा.सौ.साळुंके स वता सु रेश 

३५.  मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन  

३६.  मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

३७.  मा.वाबळे संजय म हारराव 

३८.  मा.सुपे आशा र वं  

३९.  मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

४०.  मा.सावळे समा र वं    

४१.  मा.पालांडे सुजाता सु नल 

४२.  मा.बहल योगेश मंगलसेन 
४३.  मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

४४.  मा.छाया जग नाथ साबळे 

४५.  मा.टाक अ ण मदन  

४६.  मा.आसवानी स वता धनराज  

४७.  मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    



11 
 

४८.  मा.पाडाळे नता वलास 

४९.  मा.तापक र अ नता मि छं    

५०.  मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

५१.  मा. वमलताई सु रेश जगताप 

५२.  मा.आ पा उफ संपत ानोबा पवार 

५३.   मा.बारणे माया संतोष 

५४.   मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

५५.   मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

५६.   मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

५७.   मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

५८.   मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

५९.   मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

६०.   मा.जगताप राज  गणपत  

६१.   मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 

६२.   मा.सौ.तनपु रे सुषमा राज  

६३.   मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 

६४.   मा. शांत शतोळे 

६५.   मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  

६६.   मा.काटे राज  भकनशेठ 

६७.   मा.शडगे आशा सुखदेव 

६८.   मा.मोटे करण बाळासाहेब 

६९.   मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

७०.   मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 

७१.   मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

७२.   मा.लोखंडे गोर  जाकाराम    
  
 

 या शवाय मा. दनेश वाघमारे - आयु त, मा.उ हास जगताप - नगरस चव, 

मा.तळदेकर -  मु यलेखाप र क, मा.च हाण- .शहर अ भयंता, मा.डॉ. अ नल रॉय- आरो य 

वैदयक य अ धकार , मा.ठाकुर-उपसंचालक नगररचना, मा.गावडे- सह आयु त, मा.तुपे, 

मा.दुधेकर, मा.पठाण - सह शहर अ भयंता, मा.सरुगुडे- वकास अ भयंता, मा.डोईफोड,े मा.खोसे, 
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मा.दंडवत,े मा.कडुसकर, मा.दुरगूड,े मा.आ ट कर-सहा.आयु त, मा.पवार-कायदा स लागार, 

मा.च हाण, मा.ओंभासे, मा.ग ू वार- कायकार  अ भयंता, मा.वाघमारे – महा यव थापक 

पीएमपीएमएल हे अ धकार  सभेस उपि थत होत.े 

                            ----------- 

मा.महापौर - उपि थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका, मा.आयु त, अ धकार  वग, प कार, 

नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 

मा.स वता साळंूके -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माणे ठराव माडंतो. 

                वषय मांक – १ 

दनांक – ६/१/२०१७              वभाग – मा.आयु त  

 

        संदभ- १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .मभां/२/का व/९९७/२०१६  

                     द.१९/१२/२०१६  

             २) मा. थायी स मती सभा ठराव . १९५८९ द.२७.१२.२०१६     

  मा.मनपा मु य सभा ठराव मांक ९१० दनांक २३/०८/२०१६ अ वये पी.एम.पी. 

एम.एल.साठ  बसेस खरेद कर ता मा यता दे यात आलेल  आहे. मा.अ य  व यव थापक य 

संचालक पी.एम.पी.एम.एल. यांनी द.०९/१२/२०१६ या प ा वये फायना स मेकॅ नझम प दतीने 

एकूण ८०० बसेस खरेद ची या सु  केल  आहे. बसेस महामंडळाकडे आ यानंतर देखभाल 

दु ती, इंधन व मनु य बळावर ल खच वाढणार आहे. सदर खरेद  मा सक ह ते प दतीने (८४ 

ह ते) करावयाचे अस याने पी.एम.पी.एम.एल. ची  आ थक प रि थती ल ात घेता १) सदर बसेसचे 

खरेद पोट  मा सक ह ते प.ं च.ं मनपाकडून ४० ट के दा य वानुसार थेट बसपुरवठादाराचे खा यात 

जमा करणेस प.ं च.ंमनपाने मा यता देणस २) प.ं च.ंमनपा ठराव .१५९४८ दनांक ०५/०४/२०१६ 

नुसार तमहा संचलन तूट पी.एम.पी.एम.एल. ला ा त होत आहे. याच माणे त क.मी.दराने 

ए.एस.आर.ट .यु.माफत घेणेत येणा-या ५५० बसेसमुळे नमाण होणारे दा य व सचंलन तूट म ये 

समा व ट क न तमहा पी.एम.पी.एम.एल कडे (संचालन सुरळीत सु  रहाणेसाठ) ४० ट के 

दा य वानुसार प.ं च.ंमनपाने देणेस व ३) ठक ठकाणी नवीन बस डेपो उभारणेकर ता, नवीन 

ट मनल बांधणेकर ता, जुने डेपो व ट मनलचे नुतणीकरण करणेकर ता व अ य अनुषां गक मुलभूत 

सु वधा उपल ध क न देणेकर ता इ ट मेट तयार करणेचे काम सु  आहे. सदर इ ट मेट तयार 

झालेनंतर गरजेनुसार प.ं च.ंमनपान ेअंदाजप काम ये यासाठ चे खचाची तरतूद करणेस मा यता 

देणेत येत आहे.   

मा. तभा भालेराव -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े                               

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. पीएमपीएमएलचा 

वषय आप या वषयपञीकेवर आहे यासाठ  वशेष सभा बोलवल  आहे याब ल थमत: 
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शहरा या नागर कां या वतीने मी आपले आभार मानतो. प रसरातील जनतेची सेवा ल ात 

घेता आता कधीह  आचारसं हता ह  लागू शकत.े  आपल   रे यूलर मट ंग २० तारखेला आहे 

परंतु हा वषय थांबू नये पुढे जाऊन वाशांची सेवा ह  सुलभ हावी, चांगल  हावी यासाठ  हा 

एक य न आहे आ ण आप या महापा लकेकडून याम ये मदत हावी, वाशांचा वास 

सुखकर हावा, चांगला वास यांना करता येईल आ ण वाजवी दराम ये वास हावा, 

ाय हेट यंञणा न वापरता पीएमपीएमएलचा वापर हावा या अनुषंगाने ह  वशेष सभा आपण 

घेतलेल  आहे. मा.महापौर साहेब, आज पहाटे सवा याच घर  पुणे पीएमपीएमएल यां याकडून 

सवानाच एक पञ ा त झालेले आहे. याम ये यांनी पुणे महानगरप रवहन महामंडळ,  

बझनेस लॅन बाबत एक पञ दलेले आहे. या बझनेस लॅनच पञ यांनी तातडीने पाठ वलेलं 

आहे आ ण याम ये फॉम देखील सोबत दलेला आहे. या फॉमम ये पीएमपीएमएल या 

बसची नावल  असे हणलेले आहे. पुणे शहरात सावज नक बससेवा कती मह वाची आहे, 

याम ये यांनी खुप मह वपुण, मह वपुण, तट थ कंवा मह वाची अशा प दतीन ेआप या 

जनतेस आपण सावज नक बससेवा वापर यास ो साह त करता का. यानंतर बीआरट एस 

सेवेबाबत आपले अ भ ाय काय आहेत. आप याकडे नागर क वाशां या कोण या व पा या 

त ार  ा त होतात आ ण पीएमपीएमएल बससेवा अ धक चांगल  हो यासाठ  कोण या बाबीस 

अ धक ाधा य दयाल. या याम ये पीएमपीएमएल काय ञे आढळून आले या मह वा या 

अथवा नमुद करावया या ठळक बाबी, सूचना व अ भ ाय अशा कारचा हा एक छापील फॉम 

दलेला आहे या अनुषंगाने यांनी यांचा बझनेस लॅन यांना करायचा आहे अशा प दतीने 

तो फॉम पाठ वलेला आहे. माझ याब लच मत असं होत क  आप या सभागहृातील सद यांनी 

अ धका-यांनी हे कर यापे ा अशा कार या या छापील सुचना आहेत या खरं पाहता 

वतमानपञाम ये स द  देवून नागर कांच याब ल काय हणण आहे, नागर कांना या वासा 

ब ल काय वाटत,े नाग रकांना हा वास अ धक महागाडा वाटतो, सेवा चांगल  वाटत नाह , 

बस व छ नाह , शाळे या वदया यासाठ  काय अडचण आहे, वृ दांची काय अडचण आहे. 

अशा प दतीची ह  जी सूचना आहे ती सूचना आपण जाह रर या कटन मंजूर क न आपण 

नागर कांकडून यावी आ ण मगच हा बीझनेस लॅन तयार करावा. महापा लकेम ये आपण 

वषानुवष यावर चचा करतो परंतु सुधारणा काह ह  होत नाह. आपण बीआरट  माग केलेला 

आहे या मागाम ये कवळेचा असेल कंवा व.राजीव गांधी पुलापासून कंवळेपयत जा याचा 

ट असेल ते जर दोन ट सोडलेतर मु ंबई-पुणे मागावरचा जो बीआरट एस माग आहे तो 

अशात सु  होत नाह  आ ण यामळेु र यावरची क डी होत,े लोकांचा वास सुकर होत नाह  

अशा अनेक बाबी आहेत. अनेकवेळा आपण यांना सांगीतल आहे क  तु ह  तुमचा अ धकार  

या ठकाणी बसवा यांनी एक अ धकार  येथे बसवायच चालू केलेल आहे. परंत ूतर  सु दा हवी 

तशी बससेवा सु  झाल  नाह . आपण कायम कांगावा करतो, टका करतो, आरडा ओरड करतो 
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परंतु पयायाने आप या नागर कांची गैरसोय होऊ नये आ ण हणून आपण यांना हातभार 

लावायचा तो लावतोच, दरवेळेला पैसे दयायचे ते देतोच अशा प रि थतीम ये याच मह व 

ल ात घेता तु ह  आज वशेष जीबी बोलवल  आहे यामुळे आपण या ठकाणी सवजण 

उपि थत आहोत. परंत ुयाच बरोबर माझ असं हणणं आहे क  आपण ह  मंजूर  देत असताना  

आप याला अपे ीत असताना व यंदा या वेळेस हा बझनेस लॅन बन वत असताना याम ये 

नागर कां या या काह  सूचना आहेत या पण इ कॉप रेट करा यात. तु ह  या क मट म ये 

आहात तसे तु ह  आदेश यांना दयावेत, आ ण या प दतीने नागर कां या सूचना बझनेस 

लॅन करताना मागवा यात असं मला वाटत आ ण तशा प दतीच केलेतर आप याला मंजूर  

दे यासाठ  हरकत वाटत नाह , ध यवाद. 

मा.सुलभा उबाळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. या वषयाम ये 

हणलेले आहे क  महापा लका ठराव . ९१० द.२३/८/२०१६ या दवशी आपण बसखरेद या या 

ठरावाला मा यता दलेल  आहे. यावेळेला आप याला आठवत असेल आपण ब-याचशा सम या 

वषयी चचा केलेल  होती. याम ये ामु याने या गो ट  मी मांडले या हो या या मी सांगू 

इि छत.े जे हा आपण नवीन बस खरेद  करतो ते हा याची सं या आप याकडे या 

तुलनेम ये येणार नाह . आता तु ह  बघतात क  ब-याच ठकाणी बसेस बंद पडतात. आपण 

बस खरेद साठ  पैसे देतो परंतु नवीन बस पु याम ये राहतात आ ण जु या बस या ठकाणी 

येतात. यावेळेस कारण सांगीतल गेल क  आप याकडे डेपोची उपल धतता नस यामुळे या 

येत नाह त असे हणतात. या गो ट ची आ ह  मागणी केलेल  होती तर  तो सु दा 

सभावृ तांत या याबरोबर यावा. बरेचसे सद य आज कुठ याना कुठ या कारणामुळे 

या ठकाणी नाह त, परंतु यां या भावना, यांनी मांडलेला वषय हे तेवढेच आप या 

सभागृ हासाठ  अ यंत मह वाचे आहेत यामुळे तो सु दा सभावृ तांत आपण ल ात यावा. 

जे हा आपण डेपोची नम ती हणतो या संदभात सु दा आ ह  गे या अनेक दवसा पासून, 

अनेक मह यापासून हणत होतो क  आप याला डेपो केला पाह जे यावेळेला आप याकड या 

कामगारांना पु याम ये कामाला जावे लागत,े आप याकडे डेपो झालातर आप या कडची जी 

आपल  कामगारांची सं या आहे यांना पु याम ये आज कामाला जाव लागतं, आपले डेपो 

झालेतर आपले कमचार  आप याच ठकाणी कामाला राहतील. यां या मोशनचे केडर वेगळ 

क न, पंपर  चंचवडचे आपले जे कामगार आहेत यांना या माणात बढती सु दा मळतील. 

या सगळया गो ट  या अनुषंगाने आ या पाह जेत. नाह तर नुसते पैसे हावे आहेत आ ण 

आपण यां यासाठ  पेशल जीबी घेवून यांना आपण आज ह  तरतूद वग करणाचा वषय 

करतो. अथात याला कोणाचाह  वरोध नाह . परंतु आज ज ेसकाळी सकाळी पहाटे पञ आलेले 

आहे ते पञ गाडीम ये बसताना मा या हातात पडलं, ते मला वाचता आल ंनाह . ते पञ 

सभागृ हापुढे आता वाचून दाखवावं. जेणे क न यांनी जे सांगीतलेल आहे क  नागर कां या  
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हरकती व सूचना याम ये आ हांला सु दा काह  सुचवता येईल. तर  या पञाचे वाचन 

या ठकाणी कृपया करावे जेणेक न ते सगळयाना कळेल यामुळे ते न वाचता याच अवलोकन 

क  नये ते सभागृ हाम ये वाचून दाखवावे.                                 

मा. शांत शतोळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. पीएमपीएमएल 

बाबत नेहमीच अनेक मत वाह या शहरातून झालेले आहेत याची जाणीव आ ण याचा 

अनुभव सगळयांना आलेला आहे. दहा ते पंधरा वषापासून पीएमपीएमएल या थापनेपासून 

आ ह  अनेक लोक या सभागृ हातील सा ीदार आ ण घटक आहोत. सावज नक वाहतूक 

यव था पीएमपीएमएल या मा यमातून असावी जेणेक न नागर कांनी यां या खाजगी 

वाहनांचा वापर कमान क न जा तीत जा त सावज नक वाहतूक यव थेचा वापर करावा 

आ ण या याम ये या असतील या सुधारणा पीएमपीएमएल या वतीने आ ण आप या 

महापा लके या वतीने या ठकाणी कर यात या यात अशा कार या सूचना पुणे आ ण पंपर  

चंचवड महापा लके या वतीने कायमच कर यात आले या आहेत. याचाच भाग हणून आपण 

आता दरवष  वेगवेगळया कारचे अनुदान देत असतो. ६०-४० या रे योम ये बसवाहतूक 

यव था सु दा तेवढया कारची स म असावी. गे या काह  वषाम ये पंपर  चंचवड शहरात 

जी बीआरट एस वाहतूक यव था आहे ती कशा कारे आदश ठरल  आहे याचे उदाहरण 

आप या शहरात दसून येत.े याचे कारणच ते आहे क  पीएमपीएमएल या बरोबर 

महापा लकेनी केलेलं र याचे नयोजन. महापानगर लकेनी केलेल  पीएमपीएमएलला 

सहकायाची भू मका आ ण या याम ये आप या या वाहतूक यव थेत चांगला झालेला बदल 

नागर कांना जाणवतो. यामुळे मी योगेश बहल यांनी केले या सूचनेला अनुमोदन आहे. या 

कार या सुचना नागर कांकडून आ या पाह जेत. नागर क या वाहतूक यव थेचा वापर 

चांग या प दतीने करणार आहेत. नागर क या वाहतूकसाठ  जे हा पह ला ेफर स देतील 

ते हा बस यव था ह  चांगल  असल  पाह ज,े स म पाह ज.े बस यव था, बसेसचा दजा आता 

आपण काळानुसार बदलत असताना अतीशय उ च ती या बसेस सु दा या ता यात असणे 

तेवढच गरजेच आहे. म यंतर  काह  दवसापुव  पु याचे मा.महापौर यां याशी या यावर चचा 

करत असताना याबाबतीत ऍटो ॅक या गाडया सु दा या त याम ये तुम याकड े पाह जेत. 

ऍटोमेट क गाडया सु दा असतीलतर चालकाला सु दा तेवढया कमी माणात ञास होतो आ ण 

सुरळीत व सुर ीत वाहतूक कर यासाठ  उपयोग होतो या गो ट  आपण ल ात घेत या 

पाह जेत. या पञा या ती सगळयांना द या पाह ज.े योगेश बहल यांनी आता थोड यात 

वाचन केले या याम ये जे मु े होते ते नि चतच वागताह असतील ते का वागताह 

असतील तर या याम ये सुचनाच अशा आहेत क  जो वासी वाहतूक करतो या वाशालाच 

तु ह  वचारा, या वाशांचे मत तु ह  यां या सूचनेम ये यावे अशा कारचा उ लेख केलेला 

आहे. हे करत असताना कुठ याह  कार या सहकायाची भु मका आप या महापा लकेची सु दा 
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आहे. मग या जागा असतील, बसेस असतील, रोख र कम असतील कंवा इतर नयोजन 

असेल या नयोजनाम ये आपल  महापा लका कुठेह  नागर कां या ि टकोनातून कुचराई 

करणार  नाह  यातह  काह  शंका नाह . तर  सु दा एका बाजूला अशा कारचे चांगल नयोजन 

असताना दुस-या बाजुला कमचा-यांच े बाबतीतील दुजाभावाची वागणूक, हा सु दा एक वेगळा 

कार आप याला पाह ला मळतो. हे सगळ करत असताना महानगरपा लकेनी आज या  

वशेष बैठक चे आयोजन केलेले आहे. हणजे सावज नक वाहतूक यव था चांग या प दतीने 

हावी हणून जे केलेल आहे ते न क च नागर कांना उदया या काळात उपयोगी पडेल. या 

प दतीने आपण देशाम ये अनेक कारची बीआरट एस वाहतूक कंवा बसेसची वाहतूक चागंल  

असावी हणून य नशील आहेत. काह  ठकाणची बीआरट एस फार स द आहे, 

अहमदाबादची बीआरट एस फेमस आहे या धरतीवर आपल  बीआरट एस स सेसफुल होईल 

या ि टने आपण य नशील राह लो, पु या या बाबतीत थोडफार कमी असेल. पण पंपर  

चंचवड माञ या बीआरट एस या बाबतीत शंभर ट के स सेसफुल झाले यात काह  शंका नाह . 

या याम ये सवाचा सहभाग आहे, महापौर असतील, आपले पदा धकार  असतील यांनी चांग या 

कारची भु मका घेतल . आप या बीआरट एसम ये टू-ि हलरवाले सु दा घुसत नाहत हणज े

हे आपल यश आहे. पुणे महापा लके या ह ीम ये कसं होतं पण आप याकड े नाग रकांनी 

श त पाळलेल  आहे. थोड यात काय क  या या ठकाणी आपण चांग या प दतीने 

कामकाज केलेलं आहे याचे चांगले रझ ट आ ण चांगले योगदान नागर कांकडून होते यामुळे 

नागर कां या सूचना घेणे आव यक आहे. योगेश बहल यांनी सूचना वाचल  याला मी पा ठंबा 

देतो.                                     

मा.शमीम पठाण - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आज आपण पेशल 

जीबी बोलावल , खरंतर मागची जीबी गाजल  होती ती शेवटची ठरल  होती. पीएमपीएमएलला 

गाडया खरेद  कर याबाबत यासाठ  मदत दे याबाबतचा वषय आहे. सवात थम हणजे 

या ठकाणी मु य अ धका-यांनी उपि थत राहायला हवं होतं. पण पाच वषाम ये यांचे कोणी 

अ धकार  या ठकाणी हजर राह लेले नाह त. यांनी आप याला गृ ह त धरलेलं आहे. पंपर  

चंचवड महापा लका सद यांना नेहमीच ते लोक गृ ह त धरतात. ते आप या बरोबर आहेतच, 

दयायलाच पाह ज ेअशा कारे यांची धारणा आहे आ ण यामुळे ते कदा चत येथे उपि थत 

राहत नसतील. आज जे कोणी अ धकार  आलेले आहेत ते जबाबदारच असतील असे मला 

वाटत नाह . आताच मा.योगेशजी बहल यांनी सांगीतलेलं आहे क  एक पञ आलेलं आहे, 

नावल  आलेल  आहे, ठक आहे याचे लगेच उ तर हणजे इत या पहाटे ते दयायची 

आव यकता न हती ते आम या पयत अजून पोहचलेले नाह . आता सांगीत या माणे ते जाह र 

पकटन केल असतंतर अ धक चांगल झाल असतं. आता आ हांला ते झेरॉ स काढून लोकांना 

दयावे लागतील आ ण लोकां या काय त ार  आहेत या घेवून यां याकडे पाहचवावे लागतील. 
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वषानुवष आ ह  या त ार  ब ल या सभागृ हा या मा यमातून करत होतो या त ार  

यां यापयत पोहच या असतील. आता माञ आगद  शेवट या णी यांनी या पञाचा फास 

केलेला आहे अशी नाटकं यांना हणाव बंद करा. पीएमपीएमएल या लोकांनी ह  नाटक 

करायची बंद करा. लोकां यासाठ , जनतेसाठ  नागर कां या कामासाठ  आ ह  या ठकाणी 

नवडून आलेलो आहोत. आ ह  काम ह  ामाणीकपणे करत राह लो आहोत. जवळ जवळ 

सवानीच लोकांचे काम पुण हो यासाठ  जीवच रान केलं. आपल शहर कसं यव थीत 

नावा पाला ये यासाठ , यांचा जा तीत जा त कसा सवागीन वकास होईल या ि टने येक 

नगरसेवक आपआप या पर ने य न कर त आहे. असं असताना पीएमपीएमएलने पाच वष 

आम या कुठ याह  मागणीचा वचार केलेला नाह  आ ण आज माञ नावल  पाठवत आहेत. 

हणजे हा यांचा कामाचा फास आहे, यांना काम करायचच नाह . आतापयत केल नाह तर 

आता येथून पुढे ते काय करणार आहेत. परंतु नाग रकां यासाठ  या या सोई आहेत कारण 

र ते या शहरा या धम या असतात आ ण याम ये दळणवळणाची साधने ह  मह वाची आहेत. 

याम ये आता आपण जी पयावरणा या ि टने सावज नक वाहतूक ह  मह वाची आहे व ती 

स म हावी या ि टने आपण य न करणारच आहोत. परंतु सगळयात मह वाच या याम ये 

यांनी ज ेअंदाजीत दलेल आहे क  इतक  र कम दर मह याला दयावी. आपण ह  मदत 

यांना सात वष करणार आहोत. ८४ ह यात ह  मदत करायची आहे, दरमहा ह  मदत असेल. 

यांनी असं दलेल आहे संचलना या ञुट म ये समा व ट क न, संचलन पीएमपीएमएल 

करतय, कती तुट येईल ते संचलन कसं करतात यावर तुट अवलंबून आहे. तुट दवस दवस 

वाढत राह ल तर आप याला तेवढया पट त हणजे ४० ट के जी आपण तरतूद करतो ती 

र कम यांना तेवढयाच माणाम ये जा त माणात आप याला दयावी लागणार आहे. आ ण 

हणून या या वेळेस या महापा लका समोर हा वषय मला वाटत नाह  येईल हणून. 

कारण यांनी एकदम सात वषाची मा यता मागीतलेल  आहे. सात वष ह  तुट यांना दयायची 

आहे यामुळे आप या संपुण खचावर सु दा आप या बजेटम ये सु दा आप याला तो भार 

सहन करावा लागणार आहे. पण तर ह  आपण ते चांग या कारची आप याला सेवा देतील या 

भावनेतून आपण ह  मदत करणारच आहोत. हा वषय मंजूर करत असताना मला एवढच 

सांगायच आहे आपले पंपर  चंचवडचे अंतगत र ते हे एकावेळेस दोन बसेस सहज जातील 

एवढे मोठे आहेत. आता या या बसेस आहेत या नगडी पयत येतात परंतु नगडी व न 

आ हांला ञवेणीनगरला जायच आहे, नगडीव न आ हांला कवळे, मामुड ला जायचय 

यावेळेस बस नसते व र ा अ वाचे स वा पैसे घेतात ते भ नच आप याला या ठकाणी जावं 

लागत.ं वारंवार आ ह  अंतगत मागावर बसेस चालू कर याची मागणी केलेल  आहे आ ण 

यांनी काय उ तर दलेलं आहे क  बसेसची सं या मयाद त अस यामुळे आ ह  नवीन माग 

सु  क  शकत नाह . आहे या मागावर आणखीन वेगळया मागाने ती बस वाढवा याह  
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वेळेस यांनी असंच उ तर दलेलं आहे क  आहे या बसेसम ये वाढ झा या नंतर आप या 

मागणीचा वचार क . हणजे कधीह  कुठल ह  मागणी यांनी पुण केलेल  नाह. आ हांला 

बाहेर जायच हणून यांची बस मागवल  कंवा यासाठ  मागवत नाह त. ते कोणतीह  मागणी 

पुण करत नाह त याकडे शासनाने वशेष ल  दयावं. पंपर  चंचवडम ये अंतगत मागावर 

जोपयत बसेस सु  होत नाह त तोपयत या ठकाणी या ठकाण या नागर कांना सावज नक 

वाहतूक यव थेचा उपयोग होणार नाह  आ ण ते उपयोग क  शकणार नाह . बस टॉप पासून 

जर एक क.मी.आ हांला चालत जाव लागत असेलतर दोन क.मी.जर र ान जाव लागत 

असेलतर आप याला ह  वाहतूक काह  कामाची नाह  आ ण हणून या ठकाणी एक उपसूचना 

दयावी क अंतगत ह  बसवाहतूक वर त सु  करावी हणजे या बसवाहतूक चा या 

दळणवळणाचा या मागाचा आप याला उपयोग होईल. या ठकाणी पु हा पु हा मला एवढच 

सांगवस वाटत क  पीएमपीएमएल सवाचच एक कुरण आहे आ ण या ठकाणी एवढ  चराई होते 

क  यावर कोणाचह  नयंञण राह लेल नाह . पु हा पु हा तीच चचा आ ह  करतो काह  याला 

घटना नाह , कुठले नयम नाह त, ह  कंपनी यवि थतपणे रिज र सु दा झालेल  नाह . 

तर ह  हे सगळ चाललेल आहे कतीह  सांगू तेवढ कमीच आहे तर  पण आ ह  लोकां यासाठ  

हे सगळ सहन क , ग प बसून आ ह  सगळ हे सहन करतो आ ण यांना ह  मदत आ ह  

देऊ करतोय. या ठकाणी या वषयाला पा ठंबा देत.े 

मा.मंगलाताई कदम -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आता हा ८०० 

बस खरेद चा आ ण तीत याच कॉ ॅ टम ये घे याचा ताव पीएमपीएमएलम ये चालू आहे. 

आज मोरे साहेबांनीच यायला पाह ज ेहोतं. एवढा मोठा वषय असताना पीएमपीएल या मोरे 

साहेबांनी येथे उपि थत राहण गरजेच होतं. हणजे यांनी सांगायच आ ण आ ह  वा ेल तसं 

ऐकायच असाच याचा अथ होतो. पुणे पीएमपीएमएलने ताव करायचे आ ण आ हांला ते 

ताव पाठवायच.े आज मोरे साहेबांनी या ठकाणी उपि थत रहायला पाह जे होत.ं एवढा मोठा 

वषय आहे यांना जागा पाह जे, बाक या गो ट  पाह ज.े मग ते यांची जबाबदार  का 

झटकतात. आ ह  यांना सांगीतलं होत या ठकाणी आ ह  ऑ फस देणार आहोत. मग या 

ऑ फसम ये यांची लोक येऊन रोज बसतात का. कुठ यातर  केबीनला जायच, कुणाशी तर  

दोन मनीट बोलायच आ ण चालले परत. कुठतर  ह  यांना बंधन असल  पाह जेत. आज 

यां या डो याम ये बझनेस लॅन आलेला आहे. बझनेस लॅन हा सगळया गो ट त असला 

पाह जे तरच कोणतीह  गो ट स सेसफुल माणसा या आयु यात घडत.े यांना फार उ शरा कळलं 

असं मला वाटतं. फ त डे कन यांना बझनेस लॅन दसलेला आहे. मी कती वषा पासून 

बघते डे कन म ये वर कम शअल कॉ ले स केले. खाल  पीएमपीएमएल चालू आहे. हे ते 

आम या जागेवर कम शअल लॅन काय टाकणार याची सु दा आम या सभागृ हाकडून परवानगी 

घेतल  गेल  पाह ज.े उदया आ ह  आम या येथील जर तीन जागा याना देणार असूतर या 
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बझनेस म ये तथ या नागर कांना तो बझनेस लॅन सुटेबल असणार आहे का. नाह तर आज 

आ ह  यांना लहू न देणार आ ण ते हणणार आम या ता यात आलं आ ह  वा ेल ते 

करणार. तस वा ेल ते याना करता येणार नाह , सभागृ हाम ये जसा ते लॅन देतील याचा 

वचार वनीमय झाला पाह जे आ ण मगच तो बझनेस लॅन मंजूर झाला पाह जे असं मी 

या ठकाणी नमुद क  इि छत.े मगाशी सांगीत या माणे खरंच अ रश: या माणसाला 

सांगीतले माझ आणखीन आव न झालेल नाह  मला ते आताच पञ देवु नका तर 

पीएमपीएमएलच अज ट पञ आहे. या पञामधल  एकह  गो ट पीएमपीएमएल करत नाह . 

शंभरपैक  शु य माक पीएमपीएमएल या अ धका-यांना, शासनाला आहेत. यांनी न दलेला 

आहे तु हांला काय वाटत ? आ हांला काह तर  वाटत हणूनच आ ह  मंजूर  देतोनां. कोणाला 

न देता. शाळेतल मु ंल आहेत का. तु हाला काय वाटत ? सावज नक बसेसच कती मह व 

आहे. आहो, मह व आहे हणून तर आ ह  पंधराश-ेपंधराशे बसेस तु हांला देतोत. आमचा 

पाचवीतला मुलगा सु दा सांगेल तु हांला क  तुम या बस म ये बसताना कपडे घाण होतील 

याची भती वाटते हणून तुमची बसच नको. कधीह  या बसची व छता नसत,े कधी या 

बसला झाडू नसतो. इथ ेअगद  छान लह लेल आहे क  तु ह  नाग रकांना ो साह त करता 

का? आहो, तु ह  काय करता ते पह ले सांगा. बस टॉप एक कडे असतो आ ण र ाचे लोक 

बस या मागे पुढे असतात. आमची बस बस टॉपला थांबत नाह , व डापम ये बसून जातात 

मग तुमची लोक काय करतात. आ ह  ो साह त क न काय फायदा आहे जर बस टॉप या 

मागे पु ढे र ा उभे असणारतर लोक हणणार या घाणेरडया बसम ये बस यापे ा आ ह  

र ानी पटकन नघून जाणार आ ण आ ह  र ानीच वास करणार. आ ण या याम ये सगळे 

सामील आहेत. पीएमपीएमएल पुण या याम ये सामील आहे. या माणसाला चेकरची पदवी 

नाह , जे माणस चेकरला पाञ नाह त अशी माणस तेथे भरलेल  आहेत. या टॉपला माणुस 

बसला या नंबरवर पंचींग हायला पाह जे. तीथ पंचींग होत नाह , या या पुढ या बस टॉपला 

होतं. एक एक टॉपला पैसे वाढत असतात. िजथ पंचींग मारल जात तीथ या माणेच पैसे 

घेतले जातात. आ ण आम या तीक टावर माञ दोन टॉप पु ढे गे यावर पंचींग केल जातं. हे 

मधले पैसे कुठे जातात, हे सेवकाच वतन. बस वासाची सुर ीतता काह ह  नाह . एखाद  बस 

पं चर झाल तर कती वेळान बस येणार आहे हे कोणीह  काह  सांगू शकत नाह . बसम ये 

कुणाला काह  ञास झालातर, काह  छेडाछेडी झाल तर कोणीह  काह  सांगू शकत नाह . 

बसम ये वास करताना सुर ीतता नाह  तर ह  आ ह  असं नागर कांना सांगतो क  आ ह  

तुम यासाठ , आ हांला नाग रकांसाठ  हे करायच आहे. कारण असं हणल जात क  या 

शहराम ये ा सपोट चांगल असेलतर या शहरात या नागर कांच जीवन सुरळीत असतं आ ण 

हणून हणतातनां “धरला हर  गाढवाचे पाय” तशी प रि थती आमची झालेल  आहे. आ हांला 

तु हांला काह ह  मदत करायची नाह  तर  पण वारंवार आ हांला ती मदत नाग रकांसाठ  
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करावी लागत.े कधीह  बस सांगीत यातर बस कुठ याह  मळत नाह त. टाईमींगला कुठ याह  

बस मळत नाह त. नगडी व न वारगेट, काञज बस असेल आ ण ती बस जर कॅ सल 

झाल तर, शंभर ट के बसेस कॅ सल होतात. या माणसाचा ऍ सीडट झालातर यालाच 

हणणार तु गाडीवर जा. या माणसा या मनगटाम ये ॅ क आहे तो दाखवतोय, तुम या 

कमला नेह  णालय जर तुमच अ धकृत असेलतर आ ण तथून जर यानी स ट फकेट 

आणला असेल क  मा या हाताच ॅ क आजून बरं झालेल नाह  तर  सु दा तु ह  याला 

हणणार क  तु बसवरच जा. याचा हात जर दुखला आ ण यांनी बसच टेअर ंग जर सोडून 

दलंतर माग या चाळीस प नास लोकांनी काय करायच.ं हे काह  समोर या लोकांना बसले या 

समजत नाह  का. मी हे ू क न दाखवू शकत.े मी माने साहेबांना, वाघमारे साहेबांना फोन 

केला सांगीतले या माणसा या हाताला ॅ क गेलेल आहे, कमला नेह च स ट फकेट आहे, 

या या हातून जर काह  अपघात घडलातर याला जबाबदार कोण? मी याला हणाले तु 

डेपोमधुन तस ल हून आणं आ ण तु या हातून अपघात घडलातर यांनाच आपण बरोबर 

कामाला लाऊ या. ह  जबाबदार  आमची आहे का ? तो माणुस वारंवार वनंती करतो. मला 

सु ी दया, मा या हाताला जर काम असेलतर मी काम क  शकत नाह . तर  सु दा यात 

तु ह  नावल  करतात. काय या नावल चा अथ आहे. बझनेस लॅन करता, कोणासाठ  तो 

बझनेस लॅन करता ते तर  आ हांला सांगा. तो बझनेस लॅन करताना आयु त साहेब 

सभागृ हापुढे तो बझनेस लॅन आला पाह जे या या शवाय याला मंजूर  नाह . आज या 

वषयाने जर  आ ह  जागा देत असू तर  सु दा यांनी केलेला जो बझनेस लॅन आहे तो 

आगामी येणा-या नवीन सभागृ हापु ढे आ या शवाय याला मंजूर  मळणार नाह ह  सु दा गो ट 

इथे नमुद करावी. पीएमपीएमएलच काम बीलकुल सु दा चांगल नाह . कॉ ॅ ट या बसेस 

सु दा एवढया घेणार आहात, एवढया घेत यानंतर या पंपर  चंचवडला यात या ४० ट के 

बसेस आ हांला मळा या पाह जेत. ह  न द क न यावी मागे बसले या पीएमपीएमएल या 

अ धका-यांनी आ ण मोरे साहेबांना सांगा. या या ८०० बसेस आहेत या आम याकडे आ या 

पाह जेत आम या डेपोला लाग या पाह जेत. आयु त साहेब याचा पह यांदा खुलासा करावा हे 

जर होणार असेलतर हे आ ह  तु हांला क न देतो. अ यत: होणारच नसेलतर सभागृ ह परत 

वचार करेल, मला परत बोल याची संधी दयावी. अशा प दतीने होणार असेलतर, आ ह  बस 

डेपो या जागा देणार आहेत तथं आम या नवीन बसेस आ या पाह जेत. तीन ठकाणी आ ह  

जागा देणार आहोत तथं ती ह  ठकाणी या नवीन बसेस, कॉ ॅ टर या बसेस या ४० या 

रेशो माणे आ या पाह जेत. आम या लोकांना ४० या रेशो माणे अजीबात कुठल मोशन 

नाह . ४० ट के रेशो माणे मागतात या माणे मळत का. आमचा एक माणसु लास वन 

ऑ फसर पुणे पीएमपीएमएलला सहन झाला नाह . यांनी परत टोअर कपर हणून या 

माणसाला नगडीला पाठवलं. पीएमपीएमएलची युनीट  आहे. खरंतर आमचे चेअरमन आ ण 
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महापौर तेथे जातात यांनी या गो ट कडे ल  दल गेल पाह ज.े आप या कमचा-यांना तीथ 

कती ञास होतो हे सांगीतल पाह ज.े आम या नागर कांना दुट पी भु मका दल  जात.े 

आम या कमचा-यांना मोशन दल जात नाह , आमचे लोक अनुकंपावर सहभागी क न घेतले 

जात नाह त. तीथे न शकले या माणसाना चेकर केल जातं. यांच वॉल फकेशन नाह  अशा 

माणसाची चेकर हणून नेमणुक होते. आयु त साहेब आपण सु दा या गो ट  बघायला 

पाह जेत. बीआरट एस ट करा, तो केला, बसेस पाह जे, बसेस द या. पुणे पीएमपीएमएल 

शासनासाठ  वाईट बोलता येत नाह  पण चांगले श द यां यासाठ  नाह त. फ त 

नागर कांसाठ  आ ह  मदत करतो. ते हणतातना “रोजच मडं याला कोण रडं” तशी यांची 

प रि थती झालेल  आहे. यांना काह ह  फरक पडत नाह . चांग या बस सु दा यां या डेपोत 

राहतात. आयु त साहेब याचा तु ह  पण खुलासा करावा. या बस ४०-६० या रेशो माणे 

आप याकडे राहणार आहेत का. बसडेपोचा लॅन यावेळेला असेल यावेळेला नवीन 

सभागहृापुढे आला पाह जे या यानंतरच नवीन कम शअल लॅनला मंजूर  मळेल. याचा 

खुलासा करावा मगच वषय मंजूर करायचा आहे.                             

मा.आयु त – मा.महापौर साहेब, स मा.सभागृ ह. पीएमपीएलम ये नवीन बसेस घे यासंदभात हा 

ताव आहे. पीएमसी आ ण पीसीएमसी या दो ह  महापा लका चालवत असले या प रवहन 

सं था एकञीत क न पीएमपीएलची थापना झाल  आ ण ४०-६० चा रेशो ठरवला गेला. काह  

बसेस या पीएमपीएमएल डायरे ट परचेस करणार आहे या मनी बसेस आहेत. यापैक  ८०० 

बसेस आपण परचेस करणार आहोत. ८०० बसेस या आहेत या फायनाि शंग मॅकॅ नझम या 

दारे हणजे हायर परचेस दारे या परचेस कर यात येणार आहेत. याम ये ८४ हा या या 

दारे ह र कम परतफेड करायची आहे. याम ये ४० परसे ट लायबॅल ट  ह  पीसीएमसीची 

राहणार आहे असा ताव आहे. यासाठ  याच सेपरेट अक ट ओपन केल जाणार आहे. 

यानंतर ५५० बसेस या आहेत या एएस आरट ओ या मा यमाने ऍ यूएल  

आऊटसो सग या मा यमातून घे यात येणार आहेत. या ५५० बसेसम ये सु दा जी ४० 

परसे टेजची लायबॅल ट  आहे ती संचलन तुट या मा यमाने पीएमपीएमएलला दयायची आहे. 

पीएमपीएमएल या हण या माणे एकूण या या १५०० बसेस आहेत यापैक  ६०० बसेस ४० 

ट के या हशोबाने पंपर  चंचवडला दे यात येणार आहे. उवर त बसेस या पीएमसीला दे यात 

येणार आहे. तसेच नवीन बसडेपो उघडण,े नवीन ट नल बांधणे यासाठ  आप या फंडा मधुन हे 

इ ा चर हे पीएमपीएमएलला आप याला उपल ध क न दयायचे आहे. इ ा चर हे 

आपणच उपल ध क न दयायच आहे.  

मा.मंगलाताई कदम -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. जर आपण 

यांना बांधकाम क न दयायच मग जागा यां या नावावर कशाला करायला पाह जे. यांनी 



22 
 
आप याला लॅन दयावा आपण यांना बांधुन देऊ. कम शअल लॅन आपणह  क  शकतो. 

आपण बांधुन देऊ मग जागा यां या नावावर करायची काह  गरज नाह .  

मा.आयु त – मा.महापौर साहेब, स मा.सभागृ ह. ऍ युल  जागा आप या मालक ची ठेवता 

येईल आ ण वापरासाठ  आप याला यांना देता येईल, तो आपला नणय आहे. आपण 

उपसूचना दल तर या माणे करता येईल.  

मा.मंगलाताई कदम -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. उदा. जर आ ह  

एखार  टुर टसाठ  गाडी घेतल , एखादा कायकता गर ब असतो याला जर आ ह  सुरवातीचा 

एखादा हा ता दलातर बाक चे हा ते यानंी नंतर भरायचे असतात. हा ते आपण कसे भरायच.े 

जर आपण यांना बस घे यासाठ  पैसे देणार असूतर ८४ हा ते आपण कुठे भरायच.े  

मा.आयु त – मा.महापौर साहेब, स मा.सभागृ ह. या याम ये बेसीकल  सेपरेट अक ट याच 

ओपन करणार. या अक टमधुन जे काह  हा ते आहेत या यापैक  ६० ट के पीएमसी या 

अक टला जमा करेल आ ण आपण ४० ट के अक टला जमा क . पीएमपीएमएलला पैसे देणार 

नाह तर डायरे ट या कंपनी या बसेस घेत या जाणार यांना ते पैसे मळणार.  

मा.मंगलाताई कदम -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. याचा अथ ४० 

ट के हा ता आपण भरायचा आहे. मग ४० ट के यांच इ कम आ हांला देणार का.  

मा.आयु त – मा.महापौर साहेब, स मा.सभागृ ह. ते इ कम नाह  देणार. बसेस परचेस  

कर यासाठ  ईएमआय ठरवले जाणार आहे. या येक ईएमआयचे ६० ट के शेअर पीएमसी 

आ ण ४० ट के शेअर पीसीएमसी या अक टम ये जमा करेल आ ण जो पुरवठाधारक असेल 

याला दयायच आहे.   

मा.शमीम पठाण – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आलेला भरणा, 

इ कम ते कुठे जमा करणार आहेत.   

मा. शांत शतोळे  – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. एकूण ईएमआय 

६०-४० परसे टेज हा आ हांला मा य नाह . अम ट जेवढ  आहे याचा ईएमआय ठक आहे पण 

या ईएमआय या बद यात या नवीन बस येणार आहेत या नवीन बसेस या उ प नात वाढ 

कती होणार आहे याच ॉफ ट कती आहे हे सु दा ड हाईड हायला पाह ज.े तु ह  काय 

आहे ते डटे स सांगा.  

मा.आनंत वाघमारे (पीएमपीएमएल) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. 

८०० बसेस खरेद  होणार आहेत व २०० मनी बसेस व ५५० एसी बसेस असं एकञीत आहे 

याम ये ४० आ ण ६० ट के दा य वा माणे हा ता आहे. ८०० बस खरेद साठ  ३६० कोट  खच 

येणार आहे. ४५ लाख . पर बस आहे. ८०० बसेसचे ३६० कोट  . होतात. सात वषाचे 

ईएमआय आपण भरायचे आहेत. एक बस ४५ लाखाला आहे मेडीयम बस आहे. टडर ओपन 
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क न लोए ट येईल या माणे घेणार आहोत. ८०० बसेस या आहेत या सा या बसेस आहेत 

व एसी बसेस भाडयाने घेणार आहोत. पुण चॅसी, बॉडीसह त ४५ लाखाला घेतो आपण.  

मा.मंगलाताई कदम -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. मुळ चॅसीची 

कमंत कळल  पाह ज.े बॉडी, ब डींगला कती लागतात आ ण चॅसीला कती लागतय. टायर 

कोण या कंपनीचा टाकायचा या यावर तुमचा रेट ठरला जातो. तु ह  ४५ लाखाच कोटेशन 

एका बससाठ  घेता तर तु ह  चॅसीला कोण या प दतीची बॉडी ब डींग करणार आहात.  

मा.आनंत वाघमारे (पीएमपीएमएल) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. 

याच सव पे सफ केशन ठरलेल आहे. बसक मट  आहे याम ये सीआयआरट  डायरे टर दो ह  

महापा लकांचे आयु त यांची क मट  होती याम ये बसच पुण पे सफ केशन ठरलेल आहे. 

या पे सफ केशन नुसारच आपण बसच टडर मागवल होतं. यानुसार रेट येतात ते रेट आज 

ओपन होतील. आता आपण ४५ लाख असंच कॉ ट ंग धरलेलं आहे.      

मा.मंगलाताई कदम -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. तु ह  टे कोला 

चॅसीची कमंत वचारा या यावर जर बस बांधुन यायची असेलतर याला कती खच येतो 

याला कतीह  मेकअप केलातर  याची कॉ ट ंग ४५ लाख पयत जाणार नाह .     

मा.आनंत वाघमारे (पीएमपीएमएल) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. 

बसम ये अ याधुनीक सु वधा असणार आहेत. कॅमेरा आहे, बीआरट साठ  दो ह  दरवाजे याला 

असणार आहेत. बीआरट चे चारह  एलईडी बोड आहेत. सा या बसेसपे ा या वेगळया बसेस 

आहेत.  

मा.मंगलाताई कदम -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आयु त साहेब 

मा या माह ती माणे ह  कॉ ट ंग खुप चुक ची आहे. ४५ लाख पये बसची कमंत होऊच 

शकत नाह . येथे न क च काह तर  घोळ आहे हे तु ह  बघीतल पाह ज.े तु ह  टे कोला 

वचारावे. मी सभागृ हा या वतीने वनंती करत,े जर  आज तुमची टडर ो सजर झाल तर  

या माणे आपण यां याकडून बस खरेद  करायची कंवा नाह  हे शेवट  जो पीएमपीएमएलच े

अ य  आहेत यां या हातात आहे. मला असे वाटत नाह  क  तु ह  ४५ लाखाची कोणती 

या याम ये फॅ सल ट  देणार आहात. आ हांला या यासाठ  काह तर  मोचा काढावा लागेल 

असे मी सांगत.े जर या प दतीन े तुम या बसेस आ या आ ण आ हांला पटले नसेलतर, 

तु ह  जी नागर कांसाठ  नावल  टाकल  तशा कारे या याम ये नावरल  टाका. नागर क 

तु हांला काळ फासुन पेपर पाठवतील.  

मा.सुलभा उबाळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. हा वषय करायचा  

नाह , कती नवीदा आ यात काय डटे स पाह ज.े काय पे सफ केशन आलेले आहे ते डटेल 

दयावेत. पैसे आमचे आहेत आ ह  पैसे भरणार आहेत लोकां या टॅ सचा पैसा आहे हा. 

वषयाम ये सं ध दता आहे, एवढे आरोप के यानंतर जर वषय मंजूर करणार असालतर 



24 
 
या या मागचा हेतू प ट होत नाह . एवढ  चचा झा यानंतर हा वषय तहकूब ठेवा पुढची 

जनरल बॉडी आ यावर बघेल.    

मा.महापौर-  वषय तहकूब करायचा का.   

मा.मंगलाताई कदम -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. तु हांला तहकूब 

करायचातर करा पण चचा क  दयात. परंतु चचा के या शवाय वषय कळणार नाह . या 

बसेसम ये काय काय आहे हे सगळ यांनी आ हांला सांगीतल पाह ज.े ४५ लाख कॉ ट ंग 

याची कशी घेतलेल  आहे.   

मा.महापौर-  ते सांगतात या या अगोदर या गाडया ५० ते ५५ लाखाला घेतले या आहेत 

आप याला यो य वाटत नसेलतर वषय तहकूब करा. 

मा.मंगलाताई कदम -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. माह ती यायला 

नको का, १५०० बसेसचा वषय आहे. शहराचा न आहे. आ हांला याची माह ती पाह जे.   

मा.महापौर-  या या अगोदर गाडया कधी घेत या ते सांगावे. व कतीला गाडया घेत या ते 

सांगा.    

मा.आनंत वाघमारे (पीएमपीएमएल) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. 

या या अगोदर २०१२ जा गाडया घेतले या आहेत. याची अंदाजे कमंत ५० लाख . होती.   

मा.महापौर-  यावेळेस काह  चचा झाल  का, कोणी अंदोलन केल  का.   

मा.सुलभा उबाळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आपल  जी चचा 

चालल  याला हा वरोधाभास आहे.  

मा.मंगलाताई कदम -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. मोठया गाडयांची 

कमंत कती, एसी गाडयांची कमंत कती हे सांगा.   

मा.आनंत वाघमारे (पीएमपीएमएल) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. 

एसी गाडया आपण भाडयाने घेतो, ४७/- पयानी घेतो. ८० बसेससाठ  एकूण ३६० कोट  खच 

येणार आहे. यात ८४ मह ने ईएमआय माणे तीमहा ईएमआय ६.११ कोट  येतो. यात ६० 

ट के ह सा पीएमसीचा आहे यात ३.६७ कोट  व पीसीएमसीचा ४० ट के माणे २.४४ ट के 

आहे. असे तीमहा आप याला सेपरेट अक टम ये जमा करायचे आहेत. टोटल मनी बस २०० 

पैक  ८० पीसीएमसी कडून खरेद  होणार आहेत. याची आप या अंदाजपञकाम ये तरतूद क न 

खरेद  करतो. 

मा. शांत शतोळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. बसच मॉडेल सांगा, 

आ हांला कुणा या क मट म ये काय ठरल आहे ते सांगू नका. आ ह  तु हांला टेि नकल 

वचारतो, बसचा मेक कुठला असेल याची कमंत तु ह  अंदाजपञक य र कम सांगीतल . 

या याम ये पीएमपीएमएलला आव यक या बस कशा असा यात. ह कमंत कशा प दतीने 

काढल , याच पे स फकेशन काय असेल. आप या भारताम ये अशोक लेलॅ ड आहे, टाटा 
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आहे, म हं ा आहे या दोन चार कंप या आहेत बसेस बनवणा-या मग या यापैक  तु ह  

कोणाला ेफर स देणार आहात. जो लोए ट आहे याला आपोआपच टडर मळेल. पण तु ह  

या बसचे कार ठेवले या बसचे कार सांगा. एक छोट  बस असेल आ ण एक मोठ  असेल. 

याची इ ट मेटेड कॉ ट तु ह  काय ाहय धरलेल  आहे.  अंदाजपञकाम ये अशी अशी र कम 

इ ट मेटला धरल  हे सांगा. मोठया बसची कमंत एवढ  असावी आ ण छोटया बसची कमंत 

एवढ  असावी हे सांगा आ हांला टेि नकल नको याचा गअर बॉ स कुठला असेल, याची 

बॅटर  कोण या कंपनीची असेल हे सांगु नका पण अशोक लेलॅ डची बस या कपॅ सट ची आहे, 

टाटाची बस या कपॅ सट ची आहे यांचे मॉडेल नंबर वेगवेगळे आहेत. चॅसीज नंबर वेगवेगळे 

आहेत. आता काह  बसेस आले या आहेत या हाल या ती या आहेत. वजनाला हाल या पण 

कमंत कमी आहे.  आ ह  तु हांला पैसे दयायला नाह  हणत नाह  पण पैसे देताना तु ह  

बस कुठल  घेणार हे कळायला नको का.  

मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. यावेळेला 

वायसीएमएला मशनर या कमंतीम ये फरक पडला यावेळेला वधानप रषदेम ये उ तर दयाव 

लागत.ं आपल  बदनामी होते हणून आ हांला पण मा हती पाह जे असेलतर मा हती दयायला 

पाह जे. महापौर तु ह  टोकाची भु मका घेवून चालणार नाह. २.४४ लाख पर म थ दयायचे हा 

बसचा हा ता आहे, या ाय हरचा पगार, क ड टरचा पगार, बाक  बसच मे टेन स ती 

आकडेवार  तु ह  सांगीतल  नाह . आज तु हांला मंजूर  दल , पुढ या सभागृ हाम ये येताना 

२.४४ लाख हा यापोट  डायरे ट येणार. वरचे पगाराचे पैसे कोण देणार. याची क पना दयायला 

पाह जे, न आलातर उ तर आ हांला तु ह  दयायला पाह ज.े कारण नेहमी शासन चुकत 

आ ण याच समोर या लोकांना भोगायला लागतं. मागे काय झाल ते सांगायच नाह , आता 

तु ह  ४५ लाखाला सांगता माग या वेळेला जा त रेटनी घेतल  होतीतर आता कमी रेटन का. 

असं काय झाल, २०१२ ला काह  ॉ लेम झाला का. हणुन आयु त साहेब आता आ हांला 

वाघमारे यांनी सगळे डटे स दले पाह जेत. ाय हरची सं या वाढवणार आहात यांचे पगार 

कोण देणार आहे. या सगळयाची माह ती पाह जे. डोळे बंद क न वषयाला आ ह  मंजूर  देणार 

नाह त. वषय तहकूब ठेवायचा का नाह  ते सभागृ ह ठरवेल. आता पुण खुलासा करावा. 

मा. शांत शतोळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. पीएमपीएमएलची 

लाजीरवाणी गो ट आहे. आप याला सभागृ हासमोर जायचय, सभागृ हात आपला वषय आहे, 

या बसशी संबं धत असणारा अ धकार  पाठवायला पाह जे. यांना माह ती नाह  यांना कशाला 

पाठवायच. पैसे आपण देतोतच पण आ ह  जे न वचारले या नाच पुणपणे यांनी 

नराकरण करायला नको का. आयु त साहेब तु ह  या क मट चे मबर आहेत तु ह  या 

बॉडीचे डायरे टर आहात, तुमची सु दा जबाबदार  आहे. तु ह  एका बाजुला या महापा लकेचे 

मुख आहात, दुस-या बाजुला यांचे डायरे टर आहात. तु ह सु दा या करणाची पुणपणे 
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माह ती आप या महापा लकेला पदा धका-याला शंभर ट के मा हती होईल आ ण ती 

पॉ झ ट हल  पुढे कशी जाईल अस बघीतल पाह ज.े आ ह  मा हती वचारतो यांना मा हती 

नसेलतर यांनी इकड यायच नाह . आ ह  सगळया तांञीक गो ट  वचारतो. आ ह  काह  

बाहेरच वचारतो का, नाह . छोट  बस असेलतर कुठ या कारची असेल, मोठ  बस असेलतर 

कुठ या कारची असेल. या बसेस घेत यानंतर जी काह  उ प नाम ये वाढ होईल याम ये 

तु ह  याच सु दा वग करण केल पाह जे ते कस करणार. हणजे उ प न होईल ते तु हांला 

आ ण लॉस होईल तो आ हां दोघांना हे कसं काय. नेहमी कायम व पी पीएमपीएमएल 

लॉसम ये दाखवायची, कायम व पी. ठक आहे, लॉस दाखवा, जगाम ये कुठल ह  वाहतूक 

यव था ॉफ टम ये नाह  याची जाणीव आ हांला सु दा आहे. पण हे करत असताना 

आप याला याच प ट करण देता आला पाह जे. संबंधीत अ धकार  कोण आहेत यांना आता 

तातडीने बोलून यावे. महापा लकेत आप याला कोटयावधी पयाची आव यकता आहेतर 

यांनी येथे यायला पाह ज.े  

मा.सुलभा उबाळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. या ठकाणी वषयाला 

सुरवात झा यानंतर ब-याच चचाअंती या वषयाच गांभीय, ता पय काह  बाहेर येत नाह . 

जनरल मॅनेजर हे पण काह  खाल या पो टचे य ती नाह त. यां याकड टेि नकल नॉलेज 

नाह  अस आपण सांगतो. यांची पण जबाबदार  आहे क  एवढा मोठा वषय करायचातर 

सगळी पु तक घेवून यायला पाह जे होती. मी सभागृ हाच ल  वेधु इि छत े क  हे जे 

पीएमपीएमएलचे लॉसेस होतात याच जे टेि नकल ऑडीट आमची महापा लका करते याचा 

रपोट काय आहे. या ऑडीटम ये आ ह  काय आ ेप काढले, काय ताशेरे ओढलेले आहेत. 

आ ण ती फजॅबील ट  आहे का. आ ह  काह  गो ट  सांगीत या या याम ये फजॅबील ट  आहे 

का. ते सु दा तु ह  गांभीयाने घेतले पाह जेनां. याचा ऑडीट रपोट आता तुम याकडे आहे 

का. आम या महानगरपा लकेनी तुम या या ऑपरेशनलम ये जे रपोट दाखवले याची कॉपी 

तुम याकडे आहे का, नाह . मी सभागृ हाला वनंती करते क  आपण आप या महापा लकेम ये 

जे ऑपरेशनल लॉसेस काढलेले आहेत याची जर आप या पु ढे माह ती नाह  याची 

फजॅबील ट  आपण चेक केलेल  नाह  असं असताना आपण डोळे झाकून कसं सगळया 

गो ट ला परवानगी दयायची. र कमेचा वषय, खरेद चा वषय हा वेगळा इ यू आहे. टडर 

या आहे याम ये खाल  कोण गेल, वर कोण गेल या यावर जबाबदार  जे ि वकारतात 

यांची आहे. परंतु हे करत असताना महानगरपा लकेनी या काह  सुचना के यात या तु ह  

पाळतात का नाह , पाळणार आहात का नाह त. आमचा ऑडीट रपोट काय सांगतो याची 

तु ह  काय अमंलबजावणी केल , फजॅ बल ट  कुठ नाह  हे तु ह आ हांला सांगीतल पाह ज.े ते 

तर  तु ह  सांगा, गांभीयाचे या याम ये आरोप आहेत. मा.महापौर साहेब, या सगळयांचीच 

तर  मा हती पाह जेनां. आपण हरकती काय घेत या हो या, काह च नाह . आमचे वीस वष गेले 
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या पीएमपीएमएलवर आ ह  बोलतो. सुधारणा कुठेच नाह , नुसतेच पैसे देतो आपण. यांनी 

सांगीतल क  २.४४, मंगलाताईनी सु दा या गो ट वर हरकत घेतल . आताच वषय मंजूर 

झालातर पुढची जनरल बॉडी नघून जाणार आहे यां याकडे कुठले अ धकार राहणार नाह त. 

आपल  ॉपट  आपण यांना देऊ करणार आहेत. एकदा आपण आप या ज मनीवर यांना 

इमारती बांधुन द यातर ते काह  आप याला परत मळणार आहे का. या यां याच होणार 

आहेत. ज मन जर  द या नाह , इमारती बांधुन द यातर ती ज मन तु ह  खोदून काढणार 

आहेत का. आप याला महानगरपा लकेचे गाळे ता यात घेता येत नाह ततर या अ धकृत ॉपट  

यांना द यानंतर आपण ज मन यां याकडन कुठून काढून घेणार. यामुळे या गो ट चा 

गांभीयाने वचार हावा. बसखरेद  हा वेगळा वषय आहे. डेपोची नम ती आ ण या यावर जे 

आपण कम शअल कॉ ल स करणार आहेत याचा वषय वेगळा आहे. याच पझेशन कोण 

देणार, याची अलौटमट कोण करणार. हणजे येथे असं आहे क  पोर च ल न क न दयायच 

आ ण यांचा सगळा सासर यांचा खच करायचा आ ण सात वष यांच तीन घरदार सांभाळायच 

अशा प दतीच आ ह  ल न ठरवतोय. एकदा मंजूर  द यानंतर या याकडे कोणीह  पा ठमागे 

वळून बघत नाह . तु हांला काह  बोल याचे अ धकारच कुणाला राहत नाह त. ऑडीट रपोटवर 

चचा झाल  पाह जे काय काय लॉसेस आपण यांना दाख वले आहेत या यावर काय काय 

सुधारणा केल  हे सांगीतले पाह ज.े सुधारणा करण कती पॉसीबल आहे या यावर चचा झाल  

पाह जे. आपण कम शअल कॉ ले स बांधुन देणार आहोत या यावर चचा झाल  पाह ज.े ह  

काह  आपल  चावडीवरची चचा नाह , आल मनात क  केलं, आल मनात क  सोडून दलं. तु ह  

पञ पाठ वल ते आ ह  वाचल नाह , अध योगेश भाईनी वाचल, अध मंगलाताईनी वाचलं. 

आ हांला कळलच नाह . याची सु दा कॉपी तुम याकडे नसावी. तु ह  ाय हेट कंपनीचे 

मॅनेजर हणून आलात का. वशेष सभा कशासाठ  तु ह  बोलवल  आहे. हणजे हा वशेष 

सभेचा अपमान आहे. या चचतून काय मळणार आहे. या वषयावर चचा करत असताना 

उपसुचना यव थीत बसून करावी. नाह तर हा वषय पुढ जाऊ दया. 

मा.शमीम पठाण -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. वाघमारे साहेब 

आम या कामगारांचे काय हाल आहेत हे मी तु हांला फोन व नच वणन क न सांगीतल होतं. 

पु हा याची पुनरावृ ती करत नाह. आता तु ह  जो हशोब सांगीतला तो चार कोट या पु ढे 

जातो. ८४ हा यात आपण ते देणार आहोत. हणजेच मह याला चार कोट या वर होतय.  

अ जावधी पये आतापयत बसेससाठ  खच झालेले आहेत. फुकट जर  दळणवळण केलतर  

तेवढाच आप याला खच करावा लागेल. हणजे एवढा आटापीटा कशाला, एवढा टाफ कशाला. 

तु ह  ाय हेट लोकांना संपुण पीएमपीएमएल चालवायला दया. तु ह  आता एसी २०० बसेस 

४७ .भाडयाने घेतात. या बसेस ३५ .ने येतात. तुम याकडे तशा कारची नवीदाह  आलेल  

होती. या डावलून तु ह  ४७ पया या नवीदा मंजूर के या. एका बस मागे दहा दहा पये 
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उघड उघड फरक असं चाललेल आहे. मा.महापौर या बोल यात ते बरोबर आहे या वेळेस 

तु ह  ५५ लाखाला बस घेतल  आ ण आता आ ह  ४५ लाखाला वरोध करतो. मा.महापौर 

साहेब, पोळलनां क  कळतयं. आपण याला त ड देतोय आ ण का हणुन आपण हे सगळ 

आंधळेपणाने सहन करायच.ं हणजे यावेळेस घेतल ह  असेल, माह त नसेल, ग प बसले 

असतील पण आता तु ह  बसेस घे याची नवीदा या सु  केलेल  आहे. आज या ओपन 

करणार आहात आ ण मग तु ह  आम याकडे आलेला आहात. आपण लोकां यासाठ  वषय 

मंजूर करणार होतो परंतु एवढा जर गफला असेलतर एका बस मागे, एका क.मी. ला १० . 

जर भाडयाने घेतले या बसेसला तर याला आमचा वरोध न दवा. आता सु दा याची चौकशी 

झाल  पाह ज.े दुसर असं क  मह याला चार कोट  पे ा जा त आ ण जसजशी तूट वाढेल 

तसतशी चार कोट  पे ाह  जा त र कम आप याला दयावी लागणार आहे याची सव 

सभागृ हाने न द यावी. या दळणवळणा या सु वधा आहेत या याम ये कधी नफा मळत नाह  

हे आ हांलाह  माह त आहे फायदा नसतो परंतु ह  तुट जी आहे ती वाढत जाणार आहे आ ण 

हणून मला हणायच आहे क  एवढ  चचा केलेल  आहे तर  आपण हा वषय तहकूब ठेवावा. 

मी मा.महापौरां या वचाराशी सहमत आहे. 

मा.तानाजी खाडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आज आपण बसेसला 

खरेद  आ ण याचे याज भर यासंदभात आ ण आप या शहरात या बस टॉप या जागा 

असतील या ह तांतरण कर यासाठ या वषयी आताच आप या सभागृ हातील सद यांनी न 

वचारलेले आहेत. या नाचे उ तर पीएमपीएमएलचे अ धकार  देवू शकत नाह त ह  अतीशय 

खेदाची गो ट आहे. वा त वक पाहता पीएमपीएमएलला आपण आतापयत बस खरेद  

कर यासाठ  पैसे देतो, यांच बोनस असेल, पगार असेल कमी जा त पडलतर आपणच पैसे 

देतो. यां या बाक या गाडया असतील, ॅ प असतील कंवा जे तीक टा दारे पैसे येत 

असतील कंवा यां या जागेवरती बीओट वर यांनी काह  दुकान वगैरे काह भाडयाने असतील 

याचे संपुण पैसे पीएमपीएमएल घेत.े आज आपण पीएमपीएमएलला बस खरेद  साठ  पैसे देत 

असताना याजाच े देखील पैसे आपणच दयायच े असा येथ े वषय आहे. आप याकडे जकात होती 

यावेळेस आपण पैसे देत होतो यावेळेस चालायच.ं आज आपल  जकात पण बंद झालेल  

आहे, आज आप याला क शासन, रा यशासन अनुदान देतं या यावरती आपण चालवतोय. 

माझी वनंती आहे क  हे पैसे जसे जेएनएनयुआरएम माफत क ाने आ ण रा याने पैसे दले 

होते बसखरेद  कर यासाठ  असाच ताव आपण क  आ ण रा याकडे पाठवावा. यांनी पैसे 

दयावेत आ ण यां या पैशातून बसखरेद  करावी. आप या शहराला लोढ का देता, एवढच 

या ठकाणी सांगतो, ध यवाद. 

मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. या काह  सुचना 

या ठकाणी शांत शतोळे असतील, सुलभाताई असतील, शमीम पठाण असतील, मंगलाताई 
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असतील कंवा तानाजी या सवानी येथे मांडले या आहेत या या मागचा सवाचा हेतू एवढाच 

आहे क  तेथे काह  गैरफायदा होऊ नये कारण या क मट म ये आपण आहात, टॅ डींग 

क मट  चेअरमन आहेत, आयु त साहेब आपण वत: आहात. या ठकाणी जी काह  चचा 

झालेल  आहे या चच या अनुषंगाने या हशोबाने कटा ाने या सव गो ट  मा.आयु त साहेब 

तु हांला बघाय या आहेत कारण तु ह  पण एक जबाबदार अ धकार  हणून या क मट वर 

आहात. याम ये चुक च काह  होणार नाह , वॉल ट च परचेस होईल, या बसेस या 

खरेद म ये टाचार होणार नाह  या एज सीजम ये चांगल  पधा हावी, जा तीत जा त 

लोकांकडून आपण दर मागवावेत. ते दर वाजवी असायला पाह जेत, अ वाचे स वा दर नको. 

याम ये आमच काम आहे क  याला अनुमती दयायच, ५०० बसेस खरेद  करायला मंजूर  

दयायची कारण शवाय शहरातील तीन या जागा आहेत या तीन जागा आपण तीस 

वषाक रता यांना देणार आहोत. फ त जागा देणार आहोत, आ ह  बांधकाम करणार नाह त, 

या तीन जागा फ त देणार आहोत. 

मा.महापौर-  आपण या जागा देणार आहोत या बस तेथे उभे राह यासाठ  देणार आहोत.   

मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. तुमच हणण पण 

बरोबर आहे आपल  जागा यांना देणार आहेत या जागेची सुर ीतता मह वाची आहे. शवाय 

आप या जागेला फेि संग असेल, ले हल ंग असेल तथपयत ठक आहे. परंतु उदया कम शअल 

ब डींग बांधुन दयायची जबाबदार  आपल  नाह . यांना आपण कंपौड क न देऊ, ले हल ंग 

क न देऊ, पाक गला जागा उपल ध क न देऊ, डेपोला जागा उपल ध क न देऊ. या सव 

गो ट  या आहेत या जसं पुणे महानगरपा लकेनी मा य केलले आहे या माणे आपणह  

क . कम शअल कॉ ले स आपण बांधणार नाह त. यांना तीस वषासाठ  जागा देऊ. फ त 

या ठकाणी या काह  शंका नमाण केले या आहेत क  दजदार बसेस असा यात, वॉल ट या 

असा यात, याम ये पधा यव थीत हावी. ई-टडर ंग ॉपल  हाव, कॉ पेटेशन हे द  हावं. 

ह  मंजुर  देत असताना पु हा काह  झालतर ते रा वाद वर शेकल जातं. तस होता कामा नये 

याची कटा ाने आपण न द यावी.  

 मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पुणे महानगर प रवहन महामंडळाकडे स यि थतीत 

१४५० बसेस व भाडेत वावर ल ६६२ बसेस अशा मळून एकूण २११२ बसेस आहेत. यासाठ  

महामंडळाकडे पुणे ह ीत ७ डेपो व पंपर  चंचवड ह ीत ३ डेपो असे एकुण १० बस डेपो 

आहेत. बस सं ये या माणात जागा उपल ध नस यामुळे  स यि थतीत ५०० न वन बसेस 

प रवहन महामंडळास ा त होणार आहेत. सावज नक सुर ते या ट कोनातून सव बसेसचे 

पा कग संर त जागेत होणे आव यक आहे. तर  सदर बसेसचे अंतगत पाक ग व देखभाल 

दु तीसाठ  महामंडळास जागेची अ यंत आव यकता आहे व तशी मागणी पी.एम.पी.एम.एल.ने 

मनपाकडे केल  आहे. यानुसार जकात ना यांचे नाव- १) नगडी २) च-होल  ३) डुडूळगाव. या 
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३ जागा प रवहन महामंडळास ३० वषासाठ  दे यास मा यता दे यात यावी. तसेच सदर ३ 

जागांना मनपाकडून ले हल, कंपाऊंडवॉल बांधणे व पाणीपुरवठा व वीजपुरवठा तसेच टॉयलेट 

लॉक इ. कामे करणेत यावीत व उवर त इतर सव कामे पीएमपीएमएलने वत: करावीत सदर 

३ जागांची मालक  ह  मनपाकडेच राह ल यास मा यता देणेत यावी.  
मा.सुलभा उबाळे - मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देत.े वषय बदलून 

महानगरपा लके या हताचा वषय होत असताना या वषयाला मी अनुमोदन देत.े      
मा. शांत शतोळे-  मा.महापौर साहेब, मी पुढल माणे उपसूचना मांडतो- (अ) म.न.पा. या 

पंपळेगुरव येथील बांध यात येत असणा-या े ागृ हाकर ता अ याधू नक प दतीची वनी ेपण 

यंञणा बस वणे व (ब) म.न.पा. या पंपळेगुरव येथील बांध यात येत असणा-या े ागृ हाकर ता 

वजपुरवठयासाठ  आव यक वदयुतीकरणाची अनुषंगीक कामे करणेकर ता (अ) क रता र. . 

१.०० कोट  (ब) कर ता र. . ६०.०० ल चे खचास शासक य मा यता  देणेत यावी तसेच 

सदर कामां या न वदा स द क न काम करणेसाठ  सन २०१६-१७ चे अंदाजपञकातील पान 

. १७५ अ. . ३० वर ल पंपळेगुरव आ. . ३४५ येथे े ागृ ह इमारत बांधणे व अनुषंगीक 

कामे करणे या कामा या र. . १३.०० कोट  इत या तरतूद मधून एकुण र. . १.६० कोट  इतक  

तरतूद वग करण करणेस व वदयुत वभागासाठ  सन १६-१७ या अंदाजपञकात न वन 

लेखा शष तयार करणेस मा यता देणेत यावी तसेच फ े ञय कायालयाम ये सन २०१६-१७ 

या अंदाजपञकाम ये कामां या तरतदु म ये खाल ल माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत 

यावी. 

अ.

. 

कामाचे नाव लेखा शष पान 

.  

अ. . सन१६-१७ 

ची तरतूद 

वग करण व 

आव यकतेनुसार होणार 

एकूण 

आव यक 

तरतूद 

वाढ घट  

१ भाग . ९ 

संभाजीनगर 

येथील 

फुटपाथ 

आधु नक 

प दतीने 

वकसीत 

करणे.   

वशेष 

योजना  

७० ७१ ६०००००० १००००००० ० १६०००००० 
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२ भाग . ९ 

संभाजीनगर 

मॉडेल वॉड 

हणून 

वक सत 

करणे. 

वशेष 

योजना  

६८ ३५ ३६५००००० ० १००००००० २६५००००० 

 एकूण    ४२५००००० १००००००० १००००००० ४२५००००० 

 

तसेच पंपर  चचंवड महानगरपा लके कडील थाप य / वदयुत / पाणीपुरवठा / जल न सारण 

वभागाकडील भांडवल  खच या लेखा शषावर ल तरतुद मधुन र. . ४५ कोट  नगररचना व 

वकास वभागाकडील मंजुर वकास योजनेतील आर णे व र ते यांचे भूसंपादनासाठ  या 

लेखा शषावर वग कर यास मा यता देणेत यावी. तसेच मनपा या वतीने सांगवी येथे चालू 

कामाम ये तरतूद वग करण करणेकर ता खाल ल माणे अदांपञकातून आ थक तरतूद चे 

वग करण करणेत यावे पान . २३ अनु मांक ५९ चे कामावर वाढ करणेसाठ  खाल ल 

कामातून घट क न वग करण  करावे. 

पान . अनु. . र कम 

४९०  ३४  . ६ लाख 

४९०  ३५  . ७ लाख 

४९०  ३६  . ७ लाख 

४९०  ३७  . १ लाख 

४९०  ३८  . १ लाख 

४९०  ३९  . १ लाख     

५२७  ५९  .२० लाख 

५२७  ७०  .२० लाख 

 या माणे ताव कायम होणेची वाट न पाहता कायवाह  हावी तसेच पान . ५० 

अनु. . १६३ मधुन . १ कोट  पान . ५१ अनु. .७९ मधुन . १ कोट  घट पान . ५१ 

अनु. . ७८ मधुन . १ कोट  घट या माणे नमुद कामावर वाढ-घट करणेस मा यता देणेत 

यावी.    
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मा.राज  जगताप – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

मा.सुलभा उबाळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. या ठकाणी काह  

वग करणा या उपसूचना आले या आहेत या या संदभात मला एकच सांगायच आहे क  गे या 

एका वग करणा या वषयाम ये आपल जे पंपर  चंचवड या  स दयात भर घालणार श प 

च-होल  या ठकाणी चाललेल आहे या श पामधल  जवळ जवळ राह लेल  सगळी र कम 

आपण दुस-या कामाम ये वग करण  क न घेतल . आता या ठेकेदाराच काम थांबल याला 

पु हा टॅ डींगम ये जाऊन नारायण ब हरवाडे यांना परत पु हा वग करण क न याला पैसे 

दयावे लागले. आपल वत:च काम आहे, महानगरपा लकेच काम आहे असं न वचारता जे हा 

आपण वग करण करतो यामुळ दुस-याची काम थांबतात यासाठ  कोण जबाबदार आहे. आता 

तु ह  हणतात क  याच वॉडातून याच वॉडाम ये दल. आता या दोन या भागातून वग 

केल  असेलतर ठक आहे. दुस-या कुठ याह  योजनेमधून, दुस-या कुठूनह  घेतल  असेलतर 

याला आमचा वरोध आहे. याची अंमलबजावणी तु ह  क  नये.  

मा.स वता साळंूके -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनां ि वकार या आहेत. 

 यानंतर उपसूचनां माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक – ९७२                  वषय मांक - १  
दनांक- ०६/०१/२०१७                                       वभाग- मा.आयु त  
 

 संदभ- १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .मभां/२/का व/९९७/२०१६  
                     द.१९/१२/२०१६  

               २) मा. थायी स मती सभा ठराव . १९५८९ द.२७.१२.२०१६     
मा.मनपा मु य सभा ठराव मांक ९१० दनांक २३/०८/२०१६ अ वये 

पी.एम.पी.एम.एल.साठ  बसेस खरेद कर ता मा यता दे यात आलेल  आहे. मा.अ य  व 

यव थापक य संचालक पी.एम.पी.एम.एल. यांनी द.०९/१२/२०१६ या प ा वये फायना स 

मेकॅ नझम प दतीने एकूण ८०० बसेस खरेद ची या सु  केल  आहे. बसेस महामंडळाकडे 

आ यानंतर देखभाल दु ती, इंधन व मनु य बळावर ल खच वाढणार आहे. सदर खरेद  

मा सक ह ते प दतीने (८४ ह त)े करावयाचे अस याने पी.एम.पी.एम.एल. ची  आ थक 

प रि थती ल ात घेता १) सदर बसेसचे खरेद पोट  मा सक ह ते प.ं च.ं मनपाकडून ४० ट के 

दा य वानुसार थेट बसपुरवठादाराचे खा यात जमा करणेस प.ं च.ंमनपाने मा यता देणस २) 

प.ं च.ंमनपा ठराव .१५९४८ दनांक ०५/०४/२०१६ नुसार तमहा संचलन तूट 

पी.एम.पी.एम.एल. ला ा त होत आहे. याच माणे त क.मी.दराने ए.एस.आर.ट .यु.माफत 

घेणेत येणा-या ५५० बसेसमुळे नमाण होणारे दा य व संचलन तूट म ये समा व ट क न 

तमहा पी.एम.पी.एम.एल कडे (संचालन सुरळीत सु  रहाणेसाठ ) ४० ट के दा य वानुसार 
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प.ं च.ंमनपाने देणेस व ३) ठक ठकाणी नवीन बस डेपो उभारणेकर ता, नवीन ट मनल 

बांधणेकर ता, जुने डेपो व ट मनलचे नुतणीकरण करणेकर ता व अ य अनुषां गक मुलभूत 

सु वधा उपल ध क न देणेकर ता इ ट मेट तयार करणेचे काम सु  आहे. सदर इ ट मेट तयार 

झालेनंतर गरजेनुसार प.ं च.ंमनपान े अंदाजप काम ये यासाठ चे खचाची तरतूद करणेस 

मा यता देणेत येत आहे. तसेच पुणे महानगर प रवहन महामंडळाकडे स यि थतीत १४५० 

बसेस व भाडेत वावर ल ६६२ बसेस अशा मळून एकूण २११२ बसेस आहेत. यासाठ  

महामंडळाकडे पुणे ह ीत ७ डेपो व पंपर  चंचवड ह ीत ३ डेपो असे एकुण १० बस डेपो 

आहेत. बस सं ये या माणात जागा उपल ध नस यामुळे  स यि थतीत ५०० न वन बसेस 

प रवहन महामंडळास ा त होणार आहेत. सावज नक सुर ते या ट कोनातून सव बसेसचे 

पा कग संर त जागेत होणे आव यक आहे. तर  सदर बसेसचे अंतगत पाक ग व देखभाल 

दु तीसाठ  महामंडळास जागेची अ यंत आव यकता आहे व तशी मागणी पी.एम.पी.एम.एल.ने 

मनपाकडे केल  आहे. यानुसार जकात ना यांचे नाव- १) नगडी २) च-होल  ३) डुडूळगाव. या 

३ जागा प रवहन महामंडळास ३० वषासाठ  दे यास मा यता दे यात येत आहे. तसेच  सदर ३ 

जागांना मनपाकडून ले हल, कंपाऊंडवॉल बांधणे व पाणीपुरवठा व वीजपुरवठा तसेच टॉयलेट 

लॉक इ. कामे करणेत यावीत व उवर त इतर सव कामे पीएमपीएमएलने वत: करावीत सदर 

३ जागांची मालक  ह  मनपाकडेच राह ल यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच (अ) 

म.न.पा. या पंपळेगुरव येथील बांध यात येत असणा-या े ागृ हाकर ता अ याधू नक प दतीची 

वनी ेपण यंञणा बस वणे व (ब) म.न.पा. या पंपळेगुरव येथील बांध यात येत असणा-या 

े ागृ हाकर ता वजपुरवठयासाठ  आव यक वदयुतीकरणाची अनुषंगीक कामे करणेकर ता (अ) 

क रता र. . १.०० कोट  (ब) कर ता र. . ६०.०० ल चे खचास शासक य मा यता  देणेत येत 

आहे तसेच सदर कामां या न वदा स द क न काम करणेसाठ  सन २०१६-१७ चे 

अंदाजपञकातील पान . १७५ अ. . ३० वर ल पंपळेगुरव आ. . ३४५ येथे े ागृ ह इमारत 

बांधणे व अनुषंगीक कामे करणे या कामा या र. . १३.०० कोट  इत या तरतूद मधून एकुण 

र. . १.६० कोट  इतक  तरतूद वग करण करणेस व वदयुत वभागासाठ  सन १६-१७ या 

अंदाजपञकात न वन लेखा शष तयार करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच फ े ञय 

कायालयाम ये सन २०१६-१७ या अंदाजपञकाम ये कामां या तरतदु म ये खाल ल माणे 

फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

अ.

. 

कामाचे नाव लेखा शष पान 

.  

अ. . सन१६-१७ 

ची तरतूद 

वग करण व 

आव यकतेनुसार होणार  

एकूण 

आव यक 

तरतूद 

वाढ घट  
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१ भाग . ९ 

संभाजीनगर 

येथील 

फुटपाथ 

आधु नक 

प दतीने 

वकसीत 

करणे.   

वशेष 

योजना  

७० ७१ ६०००००० १००००००० ० १६०००००० 

२ भाग . ९ 

संभाजीनगर 

मॉडेल वॉड 

हणून 

वक सत 

करणे. 

वशषे 

योजना  

६८ ३५ ३६५००००० ० १००००००० २६५००००० 

 एकूण    ४२५००००० १००००००० १००००००० ४२५००००० 

 

तसेच पंपर  चंचवड महानगरपा लके कडील थाप य / वदयुत / पाणीपुरवठा / जल न सारण 

वभागाकडील भांडवल  खच या लेखा शषावर ल तरतुद मधुन र. . ४५ कोट  नगररचना व 

वकास वभागाकडील मंजुर वकास योजनेतील आर णे व र ते यांचे भूसंपादनासाठ  या 

लेखा शषावर वग कर यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच मनपा या वतीने सांगवी येथे चालू 

कामाम ये तरतदू वग करण करणेकर ता खाल ल माणे अदांपञकातून आ थक तरतूद चे 

वग करण करणेत यावे पान . २३ अनु मांक ५९ चे कामावर वाढ करणेसाठ  खाल ल 

कामातून घट क न वग करण  करावे. 

पान . अनु. . र कम 

४९०  ३४  . ६ लाख 

४९०  ३५  . ७ लाख 

४९०  ३६  . ७ लाख 

४९०  ३७  . १ लाख 

४९०  ३८  . १ लाख 
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४९०  ३९  . १ लाख     

५२७  ५९  .२० लाख 

५२७  ७०  .२० लाख 

 या माणे ताव कायम होणेची वाट न पाहता कायवाह  हावी तसेच पान . ५० 

अनु. . १६३ मधुन . १ कोट  पान . ५१ अनु. .७९ मधुन . १ कोट  घट पान . ५१ 

अनु. . ७८ मधुन . १ कोट  घट या माणे नमुद कामावर वाढ-घट करणेस मा यता देणेत 

येत आहे.   

 अनुकूल- ५४       तकुल- ० 

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

      ------      

मा.स वता साळंूके -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

 वषय मांक - २  
दनांक- ०६/०१/२०१७                                       वभाग- मा.आयु त  

     संदभ- १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .कर/मु य/५/का व/४१८/२०१६  
             द.२६/१२/२०१६ 
           २) मा. थायी स मती सभा ठराव . १९७६४ द.२७.१२.२०१६    
 सन २०१७-२०१८ या वषाक रता महानगरपा लका करांचे दर आ ण करे तर बाबींची 

फ /शु क सोबतचे प ा माणे नि चत कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

मा.अ मना पानसरे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

मा.मंगलाताई कदम -   मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. हा जो कराचा 

वषय आहे यासंदभात जा तीत जा त  नागर कांनी ऑनलाईन पेमट कराव यासाठ  आ ह  

य न करणार आहोत. कारण आता पैशाची स यप रि थती फारच आवघड आहे.  

 मी खाल ल माणे उपसूचना मांडत-े शहरातील नाग रकांना ऑनलाईन ( डजीटल) पेमट 

गेट-वेचा वापर कर यास वृ त करणे, कराचा भरणा करणेसाठ  वेळेचा होणारा अप यय टाळणे 

तसेच कॅशलेस ांजे शन कर यासाठ  ो साहन देणे या ट ने जे मळकतधारक संपूण 

थकबाक सह मळकत कर बलाची र कम दनांक ०१/०४/२०१७ ते ३०/०६/२०१७ अखेर 

महापा लके या मोबाईल ऍप व संकेत थळावर ल ऑनलाईन पेमट गेट-वेचा वापर क न 

मळकत कराचा भरणा एक र कमी करतील अशा मळकतधारकास सवसाधारण (चालू वषाचे 

मागणीतील सामा य करात) करात ५% सवलत देणेत यावी तसेच दनांक ०१/०७/२०१७ ते 

३१/०३/२०१८ या कालावधी वर ल माणे मळकत कराचा भरणा करतील अशा मळकतधारकास 
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सवसाधारण (चालू वषाचे मागणीतील सामा य करात) २% सवलत देणेस व याकामी संगणक 

णाल म ये आव यक ते बदल करणेस मा यता देणेत यावी.  

मा.तानाजी खाडे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. करदा यांवर अ धकचा 

कुठलाह  बोजा पडणार नाह  याची काळजी घेतलेल  आहे. तसेच ऑनलाईन पेमट जे करतील 

यांना २ ट केची सूट आ ण ५ टक् याची सुट केलेल  आहे. नागर कांनाह  वनं  अवाहन 

असणार आहे क  ऑनलाईन पेमट सवानी कर याचा य न  करावा या सवलतीचा फायदा 

सवानी यावा. कोण याह  कारचा अ धकचा बोजा या ठकाणी करदा यांवर टाकलेला नाह . 

याच बरोबर पु हा एकदा रा यशासनाला वनंती असणार आहे क  तु ह  जे काह  

शा तीकराब ल आवाहन केलेल होतं, शासन कोणाच जर  असलंतर  आम या सवाचीच ह  

तळमळ आहे क  शा तीकराचा नणय शासनाने ताबडतोब यावा. जेणेक न आप या इकड या 

लोकांवरती जी काह  टांगती तलवार आहे ती दुर हावी अशा कारची आमची सुचना आहे. 

शा तीकरावर लवकरात लवकर या प दतीचा नणय हावा. आप या जे हातात आहे ते 

आप या प दतीने केलेलच आहे. परंतु पुढ ल जो शासनाकडे नणय आहे तो लवकरात लवकर 

हावा. 

मा.सुलभा उबाळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. फायदा तथं तु ह  

आ ण तोटा तथं आ ह  असं चालणार नाह . मा.महापौर साहेब, आपण गटने या या 

बैठक म ये हा वषय घेवून येणा-या पुढ या आथ क वषाम ये कुठलह  टॅ सम ये वाढ केल  

नाह  याब ल मी आपले नागर कां या वतीने अ भनंदन करत.े याच माणे आता मा.योगेशजी 

बहल यांनी शा तीकरा या संदभाम ये मु ा मांडला आहे. काल या तारखेपयत कोटाचे आदेश 

न मळा यामुळे शा तीकर माफ चा नणय खाल  येऊ शकला नाह . परंतु ९० ते ९५ ट के 

पयतचे य न झालेले आहेत शेवट  काम करत असताना पुढे मागे होईल या वषयाब ल मी 

जा त बोलणार नाह . पण मी एवढच सांगेल क  यावेळेस नवीन गाव आप याकड आलेल  

होती आ ण या नवीन गावामधला टॅ स माफ चा वषय सभागृ हाने केला होता. तो वषय 

मंजूर के यानंतर जवळ जवळ दोन-तीन वषानी हया गावाना माफ  मळाल  होती. पण ती 

माफ  मळत असताना यांनी टॅ स भरला, या लोकांना आपण ज ती या नोट सा पाठव या 

आहेत आ ण बळजबर  टॅ स भ न घेतला ती लोक सगळी गोरगर ब होती. यांना आपण 

कुठल ह  माफ  दल  नाह  कंवा यांच समायोजन पुढ या बीलाम ये केल नाह . हणजे जो 

ामा णकपणे टॅ स भरतो तो तुम या ट कोनातून दोषी ठरला आ ण यांनी टॅ स बुडवला 

यांना तुम याकडून श तीपञ दलं गेलं. असं या याम ये होऊ नये, शा तीकराची माफ  

येईल का नाह  मा हती नाह  पण शा तीकराम ये सुट शंभर ट के जा तीत जा त माणात 

ये याची श यता आहे. मा.महापौर, अशा वेळेस यां याकडून आपण जबरद ती शा तीकर 
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वसुल क न घेतलेला आहे यांच पुढ या येणा-या काळाम ये समायोजन हाव अशी आमची 

सभागृ हा या वतीने शासनाला वनंती आहे आ ण तशा कारची मंगलाताई आपण उपसूचना 

दयावी अशी मी तु हांला वनंती करत.े  यावेळेस नवीन गावांची टॅ स माफ  झाल  यावेळेस 

यांनी टॅ स भरला यांच आपण समायोजन क  शकलो नाह . यांनी भरला तो भरला यांचा 

गेला. बाक याना माफ  मळाल . आता शा तीकर पण जबरद तीने आपण वसुल केलेला आहे. 

येणा-या काळाम ये शा तीकराम ये जर सुट मळाल तर या याम ये यांनी भरला आहे ते 

दोषी असू नयेत, ामा णक नागर कांवरती अ याय होऊ नये, यांच समायोजन येणा-या 

काळाम ये हाव अशी उपसूचना आपण दयावी अशी मी वनंती करत.े 

मा.माया बारणे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. खरंतर शासनामाफत 

काह  व पी वषा अखेर ला करवाढ या संदभात वषय ठेवला नस याने पंपर  चंचवड मधील 

सव नागर कां या वतीने मी शासनाच अ भनंदन करत.े आगामी नवडणूका डोळयासमोर ठेवून 

आपण करवाढ केलेल  नाह . परंतु जर आपण मागील काह  वष पाह लतर या या मागे आपण 

चंड करवाढ केलेल  आहे हे सवाना माह ती आहे हे पंपर  चंचवड मधील नागर कांना आ ण 

पञकारानांह  मा हती आहे. मी मा.आयु तांच एका वशेष गो ट कडे ल  वेध याचा य न 

करत ेक  महानगरपा लके या उ प नात घट झाल  आहे हे आपणा सवाना मा हती आहे. परंतु 

शासना या वतीने या उ प न वाढ साठ  कुठ याह  कारचे ठराव कंवा सुचना सभागृ हापुढे 

मांड या गेले या नाह त.  आयु तां या नदशनास एक गो ट आणते क  आपला भु म आ ण 

िजंदगी वभाग आ ण करसंकलन वभाग हे दोन वभाग आप या उ प नात वाढ टाकणारे असे 

वभाग आहेत. परंतु याकडे पसनल  ल  न द या गे यामुळे आज मोठया माणात 

या ठकाणी आप याला तुट जाणवत.े भु म आ ण िजंदगी वभागामाफत शै णक सं था 

असतील, कंवा यापार  संकूल गाळे, मैदाने असतील हे भाडे त वावरती देत असतो. परंतु 

शै णक सं थावर आढावा घेतलातर टोटल १८ शै णक सं था अशा आहेत क  या 

भाडेत वावर दले या आहेत यात या दोन सं थांचा कालावधी संपुन पाच वष लोटल  आहेत 

परंतु अजूनह  यांचा नवीन ताव सभागृ हापुढे आलेला नाह  कंवा यावर कोण याह  कारची 

कायवाह  शासनाने केलेल  नाह . तीनच सं था न दणीकृत आहेत बाक  सव न दणीकृत 

नाह त. असा सावळा ग धळ जर आप या शासनामाफत होत असेलतर खरच ह  अतीशय 

दयनीय अव था आहे.  नुसता भु म  आ ण िजंदगी वभागाचा आपण आढावा घेतलातर टोटल 

चार कोट  स तेचाळीस लाख तीस हजार चारशे तेवीस आपल  थकबाक  आहे आ ण ह च 

कंडीशन आपल  करसंकलन वभागाची आहे. मा.आयु तांना मी वनंती करेल क  या दो ह  

वभागाकड आपण पसनल  ल  दलतर आप या उ प नाम ये नि चतपणे वाढ होईल. 

या या अनुषंगाने आपण जी खेळाची मैदान भाडेत वावर दलेल  आहेत याम ये ामु याने 

थेरगावच वगसरकर अकॅडेमी आहे याची २०१४ ला मुदत संपलेल  आहे परंतु अजुनह  यांचा 
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कुठ याह कारचा ताव सभागृ हापुढे आलेला नाह. अजूनह  याचा ताबा या सं थेकडेच 

आहे. मी आयु तांना वनंती करेल क  याचा ताबा महापा लकेकडे घेवून सवसामा य मुलांसाठ  

तो बहु उ शेीय हॉल (बॅडमटन हॉल) जर ओपन क न दलातर खुप चांगले होईल, ध यवाद. 

मा. शांत शतोळे  -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. खरतर कराचा 

वषय हणल क  बर च चचा या सभागृ हात होत असते परंतु ये या काह  दवसावर येऊन 

ठेपले या नवडणूका आ ण या सगळयां वषयावर चचा कर यासाठ  आज कुणी नाह . मी 

मु ामच वशेषत: पञकार बंधु भ गनीना आठवण क न देतो क  या या वेळेस करवाढ 

झालेल  आहे यावेळेस स ताधार  प ाला कायमच याच े डीट दल आहे, आता करवाढ 

झाल  नाह  तर  याच े डीट स ताधार  प ालाच आल पाह ज ेयातह  काह  शंका नाह . ह  

करवाढ न सुचवता या याम ये चांग या बाबी सुचवण.ं मंगलाताईनी या गो ट  सांगीत या 

एका बाजुला कॅशलेस यवहार हो यासाठ  ो साहन देत असताना आप या 

महानगरपा लकेम ये नोटाबंद या काळाम ये चांग या माणात भरणा झाला. सुलभाताईना मी 

मु ाम आठवण क न देतो क  शा तीकरा या बाबतीत यांनी जी भु मका मांडल, नागर कांची 

मागणी आ ण शासनाची मागणी या दो ह च यांनी समथन केलं. परंतु शासन भाजप-सेनेच  

आहे यामुळे आ हांलाह  थोडा सं म होतो क  या या महापा लकेम ये शा तीकर शासनाने 

लागू केला या ठकाणी आज रोजीची प रि थती काय आहे. तुम याकडे जे हा हजार-पाचशे 

नोटा बंद चा कायदा देशात लागू झाला त हा अनेक लोकांनी पैसे आहेत हणून शा तीकर 

सु दा भ न टाकला. शा तीकर र  होणार, अन धकृत बांधकाम न माग  लागणार, व गना 

के या आ ण आता नवीन शासन येवुन दोन वष झाल . आता पंधरा दवसापुव  आप या 

शहरात या आमदारांच टेटमट होत क  पंधरा दवसात शा तीकर हा पुणपणे माफ केला 

जाईल. आज सु दा शा तीकर हा या करदा यां या पाव यावर दसतो हे आप या शहराच 

दुदव आहे. आपण जर वनसाईडेड स ताधर  म ये असेल, या लोकांना ञास होत असेलतर 

या स तेतून जर आप या या शा तीकरातून मु तता दे यात येत नसेलतर, आज जवळपास 

स वादोन वष नवीन ग हमटला झालेल  आहेत. शंभरवेळा वादावाद  झाल  त काल न मु यमंञी 

मा.च हाण साहेब, त काल न उपमु यमंञी मा.अजीतदादा पवार साहेब यां या बरोबर शा ती 

कर जर शासन लागू करणार असेलतर, साधा आ ण सोपा नयम एका बाजूला शा तीकर पण 

लावायचा आ ण दुस-या बाजूला आमची बांधकाम अन धकृत पण हणायची. शा ती कशाब ल 

आहे तुमच बांधकाम अन धकृत आहे हणुन शा ती, मग तु ह  शा ती घेतातर अन धकृत का 

हणता हा साधा आ ण सोपा आमचा न आहे. यावेळेस सु दा मा.च हाण साहेबांना 

सांग याचा आ ह  य न केला क  जोपयत बांधकाम रे युलराईज होत नाह त तोपयत शा ती 

काढता येणार नाह . असा एक मत वाह सगळया महापा लके या आयु तांचा आला. यावेळेला 

आमची रा त मागणी होती जी बांधकामाची कटऑफ डेट दलेल  आहे या बांधकामा या 
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करांवर अन धकृत बांधकाम हणुन यां या करपावतीवरती श के आहेत. तो शा तीकर जर 

लागू होत असेलतर तो काढून टाका. सांगवी असेल, नवी सांगवी असेल, पंपळेगुरव असेल, 

थेरगाव असेल, भोसर  असेल, काळेवाडी रहाटणी असेल इथे एकदम दाट अन धकृत 

बांधकामाची सं या जा त आहे. ती कराची पावती यावेळेस येते यावेळेस या या मनात 

धडक  बसत.े अनेक लोक आम याकडे येतात व वचारल जात क  शा तीच काय करायच.  

आपण शा ती न भर यासाठ  मुभा दलेल  आहे,  केवळ तु हांला जो लागू असलेला कर 

भरायचा आहे तो कर भरा. पण आज रोजी तुम या कागदावर, तुम या बीलावर शा तीकर 

दसतो यामुळे या नागर काला भीती वाटत.े  यामुळे नागर क सं माव थेत आहे क  मा या 

घरावर आणखीन उदया शासनाने जर कुठला कर बसवलातर तो लागू होईल का. आम या 

सु दा मनाम ये एक शंका आहे क  एका बाजूला स ताधार  रा यशासनातील सरकारनं या 

शा तीकराला पुण पणे सुट दल  पाह जे. सुलभाताई तु ह  अशी भु मका ठेवा क  आम या 

लोकांना सुट देऊ नकातर आम या लोकांना यातून शंभर ट के करमाफ  दल  पाह ज.े तसेच 

या या लोकांनी शा तीकर भरलेला आहे यांच समायोजन या कराम ये झाल पाह जे. 

सुलभाताईनी सांगीतल तीन चार गावाम ये करात सुट दल  पण यांनी भरला ते बुडाले असे 

न होता शा तीकराम ये सु दा शंभर ट के माफ  मळाल  पाह ज.े  या महानगरपा लकेला 

शा तीकर हणून भर यात आला तो पुणपणे माफ झाला पाह ज.े या शा तीकराच येथून पुढे 

महानगरपा लकेच नयोजन आहे. गावडे साहेब तु ह  शा तीकराची वेगळी पावती नागर कांना 

दया. जोपयत शासनाचे आदेश येत नाह त तोपयत तु ह  आप या करा या पावतीवर 

शा तीकराचा उ लेख करायचा नाह . मुळातच शा तीकर हा कार वेगळा आहे, शा तीकर 

आप या महापा लकेम ये जमा होत असलातर  याचा भरणा तु हांला शासनाला करावा 

लागतो. यामुळे तु ह  दुसर  याची पावती का देत नाह त. महानगरपा लकेच बील आव यक 

दया पण शा तीकर हणुन याची वेगळी पावती दल  पाह जे.  ती पुण पणे या बीलाव न 

काढून टाकावी अशी सु दा माझी मागणी आहे. करा या बाबतीत वेळेत भरणाराना आ ह  ५ 

ट के २ ट के सवलत देत असून शासनाच सु दा काम आहे, एका बाजूला चांग या कारे 

भरणा होत असेलतर दुस-या बाजूला नागर कांना यो य वेळेत आ ण यो य प दतीनं कर 

भरणा-या लोकांना सवलती सु दा द या पाह जेत. माझी या सभागृ हा या वतीने वनंती आहे 

क  शासनाला या शहरातील नागर कांना करा या बाबतीत जा तीत जा त सवलत दे यासाठ  

स ताधार  प ान जा तीत जा त चांग या कारे भुमीका बजवावी अशी माझी वनंती, 

ध यवाद.                     

मा.सुलभा उबाळे  -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. मी शांत शतोळे 

यांच अ भनंदन करते क  पह यांदा यांचे भाषण आवडलं. कारण स तेत असणं कंवा नसणं 

हा काह  याचा याचा दोष नसतो या या या या ार धेचा भाग आहे. आ ह  स तेत 
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आहोत का, तर आहोत परंतु शा तीकरा या संदभात शवसेनेनी अंदोलन केल  आहेत 

नि चतपणे शासनापयत धडक मारलेल  आहे. या आता कायदे शर बाबी झाले या आहेत 

यातून थोडयाबहु त गो ट  मला कळ या हणून मी शेअर केलं. तसा तर माझा अ धकार नाह  

पण मी तु हांला सांगु इि छते क, ह  माफ  मळाल  नाह तर शवसेना र यावर तुम या 

बरोबर पु हा असेल. कारण शेवट  स तेम ये आ ह  आहोत, सहभागी आहोत परंतु 

यां याम ये पुण मसळलेलो नाह त. हणजे असं हणता येणार नाह  क  ते घेतील तो 

नणय पुण आम यापयत मा य असेल. मा.महापौर साहेब, या वषयाम ये शा तीकरा या 

बाबतीत मी तु हांला सांगु इि छते क, काह  लोकांना आपलं जे महानगरपा लकेच कोट आहे 

या याम ये काह  सुनाव या झा या कुणावरती फौजदार  झाल  याचा प रणाम असा झाला 

या लोकांना पासपोट मळत नाह . हणजे यांनी अन धकृत घर बांधलं या काह  गो ट  

झा या, यांचा दोष एवढाच झाला क  आपण फौजदार  के या यामुळे यांना आता हेलपाटे 

मारावे लागतात यां या कुटंूबाम ये पासपोट मळत नाह . एखादया मुलाला जर बाहेर देशाचा 

नौकर चा कॉल आला असेलतर, कुणाला श णाला जायच असेलतर यांना पासपोटसाठ  

कोटाचे खेटे घालावे लागतात, हे आप याकडून झाले या गो ट  आहेत. या गु हायाम ये मला 

असं ऐकायला मळाल आहे क  आप या कोटाने काह  लोकांना तुमच बांधकाम अन धकृत नाह  

आहे असे दाखले दले आहेत. मग असे जर दाखले काह  लोकांना मळाले असतीलतर यांची 

शा ती आपण काढणार आहेत का. कोट सांगतय तुमच बांधकाम अन धकृत नाह . मी 

पु तकात बघीतल क  शा तीकर आपण नाह  तर तो कायदयाने लागलेला आहे. परंतु याची 

माफ  मागत असताना जर दंडाची र कम एवढया कोट वर ३९७ कोट  बाक  दल . आपण 

कुठून वसुल करणार आहेत. मी तर तुमच अ भनंदन करेल क  तु ह  शा तीकर भर याला 

लोकांना मुभा दल  क  तु ह  नाह  भरला तर  चालेल. परंतु २ ट के याज पण या या 

बरोबर लागू पडतं. हणजे येणा-या काळाम ये जर काह  कमी जा त झालतर ह  र कम 

आपण काय करणार आहोत हा आप यापु ढे न आहे. आज नागर क हणून मी बोलत,े 

आ ह  सु दा या गो ट म ये वरोधात जा यास तयार आहोत. आ ह  तुम या बरोबर, 

सभागृ हाबरोबर, सवाबरोबर राहू. परंतु शांत शतोळेनी जी सूचना केल  क  शा तीकर हा श द 

आप याला टॅ स या पावतीव न जर वगळता आलातर, से ेरेट शा तीकरा या नोट सा जर 

आप याला पाठवता आ यातर या ि टने अ धकृत कर नागर कांकडून भरला जाईल व 

नागर कांना सु दा समाधान मळेल.  

मा.मंगलाताई कदम -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आपण 

टॅ सम ये कुठ याह  कारची करवाढ केल  नाह . शवाय ऑनलाईन प दतीने जे भरणार 

आहेत यांना आपण सवलत देणार आहोत. शा तीकराबाबत मा या सहकायानी शेअर केलेलं 

आहे. काह  सवलत मळू शकते तर, मा.महापौर आपण परत शासनाला वनंती करावी क  
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शा तीकराम ये पुण सवलत मळावी आ ण या यावर २ ट के असेल तो पावतीतून वेगळा 

हावा. कारण बरोबर आहे क  अशी एखादया कुटंूबाला अडचण येत असेल. पंधरा दवसात एका 

आमदारानंी सांगीतल क  शा तीकर र  होणार. तर  आम या नागर कांना पुण शा तीकराची 

माफ  मळाल  पाह ज.े पुव  या नागर कांनी टॅ स भरला परंतु यांच वग करण 

शा तीकराम ये क न घेतलेल आहे, ते आयु त साहेब आपण आप या डपाटमटला सुचना 

करा क  काह  नागर कांना टॅ सवर टॅ स हा फुगून आकडा मोठा होईल आ ण हणून तो 

शा तीकराचा जो कॉलम असेल आ ण तो कर असेल याचा कॉलम वेगळा करा. अशी मी 

सूचना देत.े 

मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आताच या ठकाणी 

या उपसूचना द या. मगाशी सुलभाताईनी उ लेख केला याच माणे ह  उपसूचना देत 

असताना माझी वनंती अशी असणार आहे क  या लोकांनी पुव  शा तीकराचा भरणा केलेला 

आहे. शासनाकडे वनंती पाठवलेल  आहे याम ये शा तीकर पुण माफ कर या या संबंधी. तर  

या लोकांचा भरणा झाला आहे या लोकांचे पैसे या या पुढ या सामा य कराम ये 

समायोजीत हावे व याला रल फ मळावा. एकदा शासना या तजोर त पैसे गेले हणजे 

बुडले असे होता कामा नये. यामुळे या माणे हे कर यात याव.  

मा. शांत शतोळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागहृ. मी खाल ल माणे 

उपसूचना मांडतो- करसंकलन वभागाकडील करदा या नाग रकांकडील ा त करां या 

पाव याबाबत महारा  शासना या शा ती बाबतची पावती वेगळया व पात देणेस मा यता 

देणेत यावी तसेच या नाग रकांनी शा तीकर मनपा या कोषागारात भरणेत आला  आहे सदर 

शा तीकराचे समायोजन सामा य कराम ये करणेस मा यता देणेत यावी व या माणे महारा  

शासनाकडून नणय घेणेची मागणी हावी यास मा यता देणेत यावी.  

मा. साद शे ी -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- अन धकृत बांधकाम 

केले या मळकतधारकांवर मळकतीवर लावलेल  शा तीकराची केलेल  वसुल  भ व यात 

शा तीकरात सवलत / माफ  शासनाकडून मळा यास अशा वसुल ची र कम 

मळकतधारकाकडून येणारे मळकत करापोट चे रकमेतून समायोजीत करणेस मा यता देणेत 

यावी.   

मा.उ हास शे ी -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो.      

मा.स वता साळंूके -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनां ि वकार या आहेत. 

मा.महापौर-  उपसूचनांसह हा वषय मंजूर कर यात येत आहे. एक चांगला वषय आहे. 

शा तीकर शासनाने माफ केलातर नागर कांना येक बीला म ये दहा ट केची सूट मळेल. 

याच समायोजन झाल पाह जे असे सांगत.े 
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 यानंतर उपसुचनां माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता—                       

ठराव मांक -  ९७३        वषय मांक - २  
दनांक- ०६/०१/२०१७                                       वभाग- मा.आयु त  

     संदभ- १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .कर/मु य/५/का व/४१८/२०१६  
             द.२६/१२/२०१६ 
           २) मा. थायी स मती सभा ठराव . १९७६४ द.२७.१२.२०१६    

सन २०१७-२०१८ या वषाक रता महानगरपा लका करांचे दर आ ण करे तर बाबींची 

फ /शु क सोबतचे प ा माणे नि चत कर यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच शहरातील 

नाग रकांना ऑनलाईन ( डजीटल) पेमट गेट-वेचा वापर कर यास वृ त करणे, कराचा भरणा 

करणेसाठ  वेळेचा होणारा अप यय टाळणे तसेच कॅशलेस ांजे शन कर यासाठ  ो साहन 

देणे या ट ने जे मळकतधारक संपूण थकबाक सह मळकत कर बलाची र कम दनांक 

०१/०४/२०१७ ते ३०/०६/२०१७ अखेर महापा लके या मोबाईल ऍप व संकेत थळावर ल 

ऑनलाईन पेमट गेट-वेचा वापर क न मळकत कराचा भरणा एक र कमी करतील अशा 

मळकतधारकास सवसाधारण (चालू वषाचे मागणीतील सामा य करात)  करात ५% सवलत 

देणेस तसेच दनांक ०१/०७/२०१७ ते ३१/०३/२०१८ या कालावधी वर ल माणे मळकत कराचा 

भरणा करतील अशा मळकतधारकास सवसाधारण (चालू वषाचे मागणीतील सामा य करात) 

२% सवलत देणेस व याकामी संगणक णाल म ये आव यक ते बदल करणेस मा यता 

देणेत येत आहे. तसेच करसंकलन वभागाकडील करदा या नाग रकांकडील ा त करां या 

पाव याबाबत महारा  शासना या शा ती बाबतची पावती वेगळया व पात देणेस मा यता 

देणेत येत आहे तसेच या नाग रकांनी शा तीकर मनपा या कोषागारात भरणेत आला  आहे 

सदर शा तीकराचे समायोजन सामा य कराम ये करणेस मा यता देणेत येत आहे व 

या माणे महारा  शासनाकडून नणय घेणेची मागणी हावी यास मा यता देणेत येत आहे. 

तसेच अन धकृत बांधकाम केले या मळकतधारकांवर मळकतीवर लावलेल  शा तीकराची 

केलेल  वसुल  भ व यात शा तीकरात सवलत / माफ  शासनाकडून मळा यास अशा वसुल ची 

र कम मळकतधारकाकडून येणारे मळकत करापोट चे रकमेतून समायोजीत करणेस मा यता 

देणेत येत आहे.    

 अनुकूल- ५४      तकूल- ० 

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

      ------  

मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आपण आजची ह  

शेवटची वशेष सभा आयोजीत के या ब ल आपल मनापासून ध यवाद आ ण सव 

लोक त नधीने पण आपआप या प दतीन,े सव प ात या लोकांनी आपआप या प दतीने 
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याची बाजू मांड याकामी या सभागृ हाम ये तनीधी व केलं. सवाना २०१७ या 

नवडणूक साठ  मनापासून शुभे छा. आ ण मा.महापौर तुमचह  मनापासून आभार.  

मा.महापौर-  समायोजन झालतर येक बीलाम ये दहा ट के हणजे यांनी जेवढा भरलेला 

आहे हणजे जवळ जवळ ३५० कोट  कर जमा झालेला आहे तेवढातर तु ह  देऊ शकणार नाह  

यामुळे येक बीलाम ये दहा ट के करायच. पुणतर तु ह  क  शकणार नाह त. बुड यापे ा 

यांना सवलत मळतेनां.  

मा.सुलभा उबाळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. सव सभागृ हा या 

वतीने बोलत,े आपल  आज वशेष सभा करता करता अखेर झाला असं हणता येईल. 

सगळयानी खेळीमेळी या वतावरणाम ये, कधी वादाम ये, कधी भांडणाम ये, तु ह  केले या 

नलंबनाम ये सगळयानी समाधान मानल आ ण येकजण आपआप या प ाच कामकाज 

करत असताना काह  गो ट  होतात अ धका-यांवर यारोप झाले परंतु पाच वष कशी नघुन 

गेल  हे कुणालाच कळल नाह . उदया या नवडणूका जवळ आले या आहेत, येकजण य त 

असताना सु दा या सगळया मंडळीनी तीन दवस सभागृ हात वेळ दला. तु ह  सु दा 

सवसाधारण कुटंूबात या य ती असताना अ दवासी समाजाच नेतृ व करत असताना तु हांला 

पाठ शी थोडाबहु त अनुभव होताच पण तु ह  अ यंत खंभीरपणे, हमतीने आ ण िजकर ने 

सगळया मोठया वादावरती पडदा घालत तु ह  आडीच वष हणजे स चन तडूलकर सारखे 

काढ या ब ल तुमच मी सभागृ हा या वतीने अभीनंदन करते आ ण आपण त येतीला जपाव 

कारण या काळाम ये तु ह  त येतीकडे पुणपणे दुल  केल आहे. टे शन घेवू नका, टे शन 

दे याचे तु ह  शकेलेला आहात तेच तु ह  चालू ठेवा. तु हाला येणा-या आयु याम ये शांती 

गरजेची आहे, शांती, समाधान, आरो य उ तम आप याला लाभो. धनसंपतीचा जा त लोभ 

तु ह  ठेवलेला नाह  या यामुळे तु हांला शांती नि चतपण े मळणार आहे. सव सद यां या 

वतीने शवसेना नेता हणून मी आपल मनापासून हा दक अ भनंदन करते.  

मा.अ मना पानसरे  -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. ह  शेवटची सभा 

आहे कारण आता इले शन लागलेले आहेत. मी सगळयांचे आभार मानत,े सगळयांनी 

एकमेकाला पाच वष सांभाळून घेतलं. सगळया प ाचे नेत,े सगळयांनी आपआप या पर ने पाच 

वष आप या वॉडाम ये काम केलेले आहेत, सगळे नगरसेवक स म आहेत, पाच वषात 

आम या हातून काह  चुका झा या असतील, मा.महापौरांनीह  आ हांला खुप सहकाय केलेल 

आहे. अगोदर मोह नीताई हो या यांनी पण मह लांना बोलू दलं. या महापौरांनी सु दा सहकाय 

केलं आहे. सगळयांचे मी आभार मानते आ ण पुढ या सभागृ हाला शुभे छा देते आ ण थांबते.  

मा.अ नता तापक र  -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. सव अ धकार  

वगानी सु दा आम यासाठ  पाच वष चांगल  काम केल  यांच सु दा मी अभीनंदन करत.े 
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मा.महापौरांनी सु दा आ हांला पाच वष चांगल  साथ दल  या ब ल मा.महापौरांच मी 

मनापासून अभीनंदन करत.े तु हांलाह  शुभे छा देत,े तु ह  सु दा आ हांला पुढ या शुभे छा 

दयावेत. आ ह  परत या सभागृ हात येऊ आ ण तु ह  पण यावे अशी मी इ छा बाळगते आ ण 

माझे दोन श द संप वत.े  

मा.सुमन नेटके -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आ ह  नवीन 

असताना आ हांला भती वाटत होती क  आपण नवीन सभागृ हात आलेलो आहोत पण 

सभागृ हात आ यानंतर सभागृ हाच काम काय असत ते समजल. पाल केच काम आ ण आप या 

वॉडातल काम कस असत हे आ हांला समजत न हतं. पण आ हांला अ धका-यांनी आ ण सव 

प ानी साथ दल . अ धका-यांनी आ हांला समजावून सांगीतल कशा कारे काम कुठ या 

प दतीने करायचे याच यांनी मागदशन केल. यां या मागदशना माणे आ ह ह  काम केल . 

याब ल मी मनापासून यांचे आभार मानत.े आपणह  कुठल ह  गो ट लहान कंवा मोठ  न 

मानता उदा. आम या येथील आ णाभाऊ साठचा पुतळा आहे या पुतळयासाठ  आपण खुप 

मोठ सहकाय केलं. आप या सहकायामुळेच तो पुतळा उभा राहू  शकला. याब ल मी 

आप याला मनापासून आभार मानते आ ण पुढ ल आप या सवाचे आयु य सुखाचे जाओ अशी 

ई छा बाळगते. 

मा.साधना जाधव -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. गे या पाच 

वषापैक  आडीच  वष मोह नीताईनी आ ण आडीच वषात धराडेताई यांनी सहकाय केलेल आहे, 

आ हांला सभागृ हात बोल याची संधी दल  व अ धका-यांनीह  मागदशन केलं आहे. मा.परदेशी 

साहेब, होत,े मा.जाधव साहेब होते यांनीह  आम या भागाम ये  ि हजीट दल , पाहणी केल  

या ब ल दो ह  आयु तांचे मी आभार मानत,े आ ण सभागृ हाचेह  आभार मानत,े आम या 

प ने या, मोह नीताई या सवाचे मी आभार मानते. सभागृ हाम ये बोल याची संधी दल  या 

ब ल मा.महापौरांचे आभार मानते व थांबत,े ध यवाद.  

मा.उ हास शे ी-  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. शेवटची ह  सभा आहे, 

महापौर साहेब, थमत: तुमच मनापासून आभार. तु ह  आडीच वष या ठकाणी चांग या 

प दतीने कारभार केला. याच माणे आयु त, अ धकार  वग तसेच नेहमीच चांग या कामाला 

ो साहन देणारे आ ण वाईट कामाचा लेखाजोखा मांडणारे आमचे पञकार, याच माणे 

या ठकाणी शॉटहॅ डम ये घेणारे कमचार , तसेच तासंतास सभागृ हाम ये चहापानाची यव था 

करणारे सव शपाई, याच माणे स यूर ट  वग वाद असताना मह वाची भु मका ते 

बजावतात, या दवशी सभा असते या दवशी पाक गची अडचण होते या ठकाणी चांग या 

प दतीने सहकाय करतात. उपि थत सवप ीय नगरसेवक, या ठकाणी आपआप या प दतीने 

भाषण क न शहराचा सव लेखाजोखा मांड याचा य न नगरसेवकांनी केलेला आहे. 
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नगरसेवकांनी आपआप या प दतीने चांग या कारे शहराम ये काम कर याचा य न केलेला 

आहे. आज या प दतीने हे शहर डे हलप झालेल आहे, ते डे हलप करताना सगळयाच 

नगरसेवकांचा आपआप या प दतीने खार चा वाटा आहे. यांनी कशाप दतीने आपले सु ंदर वॉड 

होतील या प दतीने यांनी य न केलेले आहेत. येकजण बद या या भावनेतून शांतने 

काय चांगल काम केल ते मी मा या वॉडात कर न, नागर कांना कस चांग या प दतीने काम 

देता येईल, चांग या सु वधा देता येईल ते केलेल आहे. वरोधी प ानीह  चांगल रा वाद ला 

रोख याचा य न केला. यातून सम वय साधुन शहराच चांग या प दतीने वकास केला. हा 

वकास करत असताना शहराम ये, महारा ाम य,े देशाम ये, इ टरनॅशनल ले हलवर पंपर  

चंचवड शहराला या ठकाणी पोहचव याच काम केलं. या माट सट म ये मलाह  अ भमान 

आहे क  या माट सट चा मी छोटासा घटक हणून माझाह  खार चा वाटा हणून या  

शहराम ये काम कर याचा य न केला. योगेश बहल असतील, मंगलाताई असतील, सवानीच 

या ठकाणी अ यासपुण भाषण केल . याच माणे पंपर  चंचवड शहरा या नागर कांनी 

आ हांला सवाना या सभागृ हात ये याची संधी दल  यांचह  मनापासून आभार मानतो. येणा-

या नवडणूका या चार सद यीय नवडणूका असणार आहेत. वेगळया कारची एक नवडणूक 

शहराम ये होऊ घातलेल  आहे. देशाम ये ह  पह यांदाच चार सद यीय नवडणूक होणार आहे. 

एक वेगळ अवाहन या ठकाणी नगरसेवकांना असणार आहे. नवीन कायकत असतील, जुने 

असतील यांना एका वेगळया चॅलजला सामोर जाव लागणार आहे. मी सभागृ हा या वतीने 

वनंती करतो क  येणा-या नवडणूकाम ये चांग या, अ यासू कायक याना संधी दयावी. उगीच 

काह तर  नाटक पणा क न नवडणूक ला सामोरे जातात अशा चुक या माणसांना सभागृ हात न 

पाठवता शासनाला, शहराला याचा उपयोग होईल, चांगले ि हजन असणा-या लोकांना या 

सभागृ हाम ये अ धका-यांशी सम वय साधुन वकास करता येईल. देशाम ये पंपर  चंचवडच 

नाव कशा प दतीने पोहचवता येईल  हे बघाव अशी अपे ा य त करतो. मला अभीमान आहे 

मी पंपर  चंचवडचा रह वासी आहे. मी परत एकदा सवाच मनापासून आभार य त करतो.  

मा.रमा ओ हाळ -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. पाच वष आ ह  या 

सभागृ हाम ये नगरसेवक हणून आलो आपण सु दा आ हांला चांगल  मदत केलेल  आहे. 

थम मी पह यांदा महारा ाचे लाडके नेते मा.अजीतदादा पवार यांचे आभार मानत.े यांनी 

आ हांला या सभागृ हात ये याची संधी दल, खरोखरच दादांचा आम या डो यावर अ शवाद 

होता हणून आ ह  नगरसेवक झालो आ ण आ ह  काम केल . गेल  आडीच वष महापौर 

हणून आपण पद ि वकारल ते देखील मा.दादांनी आप याला संधी दल , मी दादांचे 

मनापासून आभार मानत.े अ धका-यांनी सु दा आ हांला चांग या प दतीने मदत केल . कामह  

केले यांच सु दा मी मनापासून आभार मानत.े पञकारांचे, सभागृ हाच े मी आभार मानत.े 
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पुढ या इले शनला जे उमेदवार आहेत यांना मी शुभे छा देत.े आ ण या सभागृ हाम ये 

आमची स ता असणार आहे अशी मी वाह  देत,े ध यवाद. 

मा.धनंजय आ हाट -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. हे सभागृ ह 

आप या कौतूकासाठ  भरलेल असाव. खरंतर तुमचा सयंमी वभाव आ ण तु ह  मह ला हणून 

जे काम केलेल आहे याच फार मोठ कौतूक वाटत आ ण वशेषत: सवात मोठ सहकाय तु ह  

वरोधी प ाला दलेल आहे. या काळाम ये राजक य मोठ  चढाओढ होती, संघष होता अशा 

काळाम ये तु ह  सयंम दाखवला आ ण तुमची तारेवरची कसरत स सेस झाल , यश वी झाल  

यामुळे आ हांला असं वाटल या पाच वषात सवात जा ती यश वी महापौर कोण असेलतर 

तुमच नाव या महापा लके या इतीहासाम ये कुठतर  न दवल जाईल. तुम या संयमाला खरच 

दाद दल  पाह जे, सलाम केला पाह जे. अनेक करणात तु ह  उजळून बाहेर नघालात कारण 

तुम या पाठ माग असं वाटत क  परमे वराचा कुठतर  अ शवाद आहे. कारण तुमची साधी 

राहणी आ ण नैसग क बोलण,ं ठरवून तुम याकड काह  नसतं जे काह  बोलायच ते तु ह  

त डावर बोलता. एक नमळ महापौर हणून आ ह  या ठकाणी पाह लेल आहे. मह ला हणून 

तुमचा फार मोठा नतांत आदर असा आ हांला वाटतो. महापौर हे शहराचे सव च पद आहे 

या यानंतर कुठलच पद नाह . तुम या मनाम ये नेहमी असतं क  आता गावाला जायचं, 

या ठकाणी लोकांची, जनतेची सेवा करायची. आम या महापौर या अतीशय मनाने चांग या 

आहेत यांनी शहराची फार मोठ  सेवा केलेल  आहे. मी तर असे हणेल क  यांनी यां या 

गावाला अको याला जाऊन तीथला मतदारसंघ सु दा राखीव आहे. या ठकाणी तु ह  कुठ याह  

प ा या होओत पण या ठकाणी तु ह  आमदार होओत आ ण हे आ हांला या ठकाणी 

ऐकायला मळाव क  आम या धराडेताई आमदार झा या हे श द या ठकाणी आ हांला कानावर 

येओ हे ऐकायला मळावे एवढ च या ठकाणी मी परमे वर चरणी ाथना करतो. सव अ धकार  

बांधव, पञकार यांची जबाबदार  मोठ  असते कारण तो शेवट  लोकशाह चा आ मा आहे. अशा 

पञकारानी यांची भू मका, जबाबदार  अ यंत चांगल  पार पाडल  याब ल मी मनापासून 

यांचे आभार य त करतो. सव सभागृ हाचे आभार य त करतो आ ण अशी आशा बाळगतो 

या सभागृ हातील ये ठ नगरसेवकांबरोबर आ हांला काम कर याची संधी मळाल. परमे वराला 

ाथना करतो क  आ ह  सव पुढे या सभागृ हात असावेत आ ण जनतेची सेवा कर याची संधी 

आ हांला मळावी. एवढ च अपे ा य त करतो आ ण तु हांला आरो य चांगल मळाव एवढ च 

शुभे छा य त करतो आ ण थांबतो. 

मा.शमीम पठाण -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. या पाच वषामधील 

ह  शेवटची सभा आहे. उदया पासून आचारसं हता लागेल आ ण आपण आप या कामाला लागू. 

या सभागृ हात आ यानंतर काम करताना आ ह  फ त आमचे वचार, आम या क पना 

या ठकाणी घेवून येत असतो आ ण या क पनेतील काम साकार याच काम ामु याने 
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अ धकार  वग करत असतो. अ धकार  वगा याकडून कधी थोडस रागावून, गोड बोलून दररोज 

याचा पाठपुरावा क न अगद  इ ट मेटपासून ते वकऑडर पयत ह  काम अ धका-यां याकडून 

आ ह  क न घेतो आ ण याब ल अ धका-यांनी ते मनापासून काम केलेल  आहेत. हे काम 

करणार नाह त असे कुठलेह  अ धकार  बोललेले नाह त. याच मुला खुप कौतूक वाटत.  

वशेषत: थाप य वभागात बी.ई. झालेले अनेक  वषापासून तीथच काम करतात आ ण ज.ेई. 

च काम करत असून पण ते अ यंत ामाणीकपणे काम करतात. जेई, डे युट , एि झ यूट ह 

आ ण शहर अ भयंता या सवानीच सव कामाम ये सहकाय केलेलं आहे. सवच नगरसेवकांचे 

काम यां या सहकायामुळे ती पुण झालेल  आहेत आ ण हणूनच मा.महापौर आप या या 

कालावधीम ये कंवा मोह नीताई लांडे यां या कालावधीम ये या पाच वषा या कालावधीम ये 

हजारो या सं येने तु ह  भुमीपुजन केलेल  आहेत, कामाची सुरवात केलेल  आहे आ ण 

तेवढयाच कामाचे तु ह  उ घाटनेह  केलेल  आहेत. आ ण हणूनच अ धका-यां या आ ण 

नगरसेवकां या य नातून या पाच वषाम ये खरोखरच खुप मोठया माणात काम झालेल  

आहेत. हणून आप या या गाडी या दो ह  चाकाना मी अ भवादन करत ेक  यामुळेच आपल 

शहर हे अ धक माट झालेल आहे. व छते या पासून ते बीआरट एस पयत, मा.महापौर 

साहेब, तुम या काळाम ये बीआरट  सु  झालेल  आहे ती मे ोपे ाह  वेगवान आहे. आपण 

दापोडीपासून दहा मनीटाम ये नगडीला जातो, हे काह  कमी नाह . मे ो आल तर  ती काह  

दोन मनीटात जाणार नाह  ती यापे ा पाच मनीट उ शराच आहे. आपण येकवेळेला 

याम ये स य असा सहभाग न दवला. खर हणजे यासाठ  खुप अ यास असतो पण तु ह  

तुम या अनुभवातून खुप काह  शकेलेला आहात. यामुळे कणखर अशा महापौर तु ह  

आम या पुढ आहेत. मी सव थम अ धका-यांच या ठकाणी मनापासून कौतूक करेल, यांना 

खुप खुप ध यवाद देईल. मा या आयु यात या पाच वषाम ये सवच अ धका-यांनी मला साथ 

दलेल  आहे. झोपडप ी या कामापासून खुप मोठया २५ कोट या कामापयतचा क प पुण 

कर याम ये थाप य वभागाने खुप मोठ सहकाय केलेल आहे. आरो य वभागानेह  खुप मोठ 

सहकाय केलेलं आहे. माछरे साहेब रटायड झाले परंतु आजार  असून सु दा ते डायलेसीस 

यायचे आ ण ऑफ सम ये यायच.े अशा अ धका-यांच खरच कौतूक केल पाह ज.े मनापासून 

या अ धका-यांनी या ठकाणी काम केलेल  आहेत. आम या राजक य आयु याम ये ह  वादळ 

येतच असतात. मा.महापौर तुमच वशेष या ठकाणी यासाठ  कौतूक करते क  या पाच 

वषाम ये तुम या आडीच वषाम ये खुप मोठ राजक य वादळ आलं. या वादळाम ये सु दा 

तु ह , आदरणीय साहेब आ ण मा.दादांना जी साथ दलेल  आहे याब ल मी तु हांला ध यवाद 

देत.े अ धका-यां या कामा ब ल बोल या शवाय आमचह  काम पुण होत न हतं. आ ण 

हणून या महापा लका सभेचा आ ह  यां यावर थोडासा दबाव आण यासाठ  उपयोगह  केलेला 

आहे. याचा आ हांला फायदाह  झालेला आहे. या ठकाणी आप या शेजार  बसणारे नगरस चव, 



48 
 
मला कौतूक वाटत वदयाथ दशे पासूनच खुपच हुशार हणजे आ ह  एखादे श क तीकडे 

मेय सोडवत असायचो आ ण यांच दसु-या पु तकाच वाचन चालू असायच,ं म येच एखादा 

न उ हास असं हणल क  लगेच यांनी या मेयाच जे चालल आहे  याच उ तर दयावं 

अस ेअ टावधानी नगरस चव आप याला लाभलेले आहेत. वयाने जर  लहान असलेतर  अ यास 

दांडगा आहे यांचह  कौतूक करत.े सवच अ धका-यांनी मला खुप सहकाय केलेल आहे याब ल 

सवानाच मी अभीवादन करत.े या सभागृ हातील सवानी जे सहकाय केलेल आहे. आप या 

महापा लकेम ये श त नाह  असं नाह . खुप श त आहे, आपण या महापा लके या 

सदनाम ये येत असताना कंवा भागाम ये जाताना जी काह  सवानाच नागर कांनाह  जी काह  

वागणूक मळते ती चांगल  मळत.े सवानाच या ब ल मी खुप खुप ध यवाद देत.े मला एकच 

सांगायच वाद राजक य असायचे आ ण या वादाला सु दा मी दाद देत.े आपले जे वाद झालेले 

असतील याला तु ह  जी दाद दलेल  आहे, तु ह  जे सहकाय केलेलं आहे याम ये सु दा 

तेवढयापुरतच ते असत आ ण तुम या काम कर या या प दतीला या ठकाणी मी पु हा एकदा 

ध यवाद देत.े या पाच वषाम ये यांनी यांनी सहकाय केल यांनी यांनी माझा राग केला 

या सवाचेच, पञकारांचे मी पु हा एकदा आभार मानत ेआ ण थांबत,े जय ह द.   

मा.महापौर -   आयु त, सव मा.सद य, पञकार, अ धकार , कमचार . आज पञकार दन 

आहे पञकारांना मी खुप खुप शुभे छा देते. माझा कायकाळ मा या मनासारखा गेला. मला 

अनेकांनी साथ दल . अ धका-यांना मी कधी ञासच दला नाह  आ ण यांनीह  मला ञास 

दला नाह . कुठलेह  काम असु दयात यांनी ामाणीकपणाने केलेले आहेत. यांनी चांगल  

काम केल  हणून मला चांगल  उ घाटन करता आल , पाटया लाग या. कारण यांनी 

शहरातील चांगल  चांगल  काम केल  आ ण जा तीत जा त पाटया मा या लाग यात. यामुळे 

मी अ धका-यांच कौतूक करणारच. मा या काळाम ये चांग या कामाला यांनी खुप ाधा य 

दलं. ती काम शहरातील नागर कां या हतासाठ  होती. यां यामुळे नावलौक क होत, 

यां यामुळे सु वधा मळतात. मोकळया मनाने यांनी काम केल  कारण महापौरांचा वेगळा 

असा दबाव यांना वाटला नाह . चांगल काम कर यास यांना संधी मळाल . मग आयु त 

असतील यांनीह  मा या सहकायाचीह  काम लवकरात लवकर केल . मा या मनात कधीह  

कुणा या वषयी राग न हता. मी बोलत होते ते सगळयांनाच बोलत होत,े कारण माझी 

पह यापासून प ट भूमीका होती ती आजह  आहे आ ण भ व यातह  राह ल. भ व यात पु हा 

तु ह  नगरसेवक हणून येथे यावेत व असेच जनते या ह ताचे चांगले न मांडावेत. मी 

सवानाच शुभे छा देत.े द:ुख थोडस वाटत मा या शेजार  सह आयु त बसलेले आहेत यांचा 

जो न आहे तो खरच मा या जीवाला खुप लागलेला आहे. पण यांनाह  या नातून 

परमे वर सोडवील. कारण मी नेहमीच हणत असते “कर नाह  याला डर कशाला”. मा या 

मागे कुठल ह  राजक य भूमीका न हती. या पदासाठ  मी घाबरत पण होत,े मी नाह  पण 
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हणाले. पण ने यांनी मा यावर खुप मोठा व वास टाकला. कारण मला कळत न हत 

मा याम ये काय आहे. पण मा या ने यांनी ते हेरल व मला एवढया मोठया पदाची जबाबदार  

दल . मी न क च मा या ने यां यामुळे चांगल काम क  शकले असं वाटत. या याम ये 

संहाचा वाटा असेलतर तो हणजे पञकारांचा. काह  गो ट  यां या कडून खुप चांग या 

मळा या. पञकार हे चांगलेच असतात शेवट  आप याकडे असत, काय चांगल करायच आ ण 

काय वाईट. यामुळेच मी खुप नभय असं जीवन जगायला शकले. यां यामुळे चांग या 

गो ट  करायला शकले. यांनाह  मी मनापासून ध यवाद देईल. माझे पाल केचे जे कमचार  

असतील यांनीह  सतत सहकाय केलं. सगळयाना उ तम आरो य, आयु य लाभाव आ ण ते 

लाभ यासाठ  आपण सवजण  व छ शहर ठेवू यात अशा शुभे छा देते. ह  शेवटची सभा आहे 

असंच हणाव लागेल आणखीन एक सभा झाल  असती आ ण ती हावी अशी मनातून ई छा 

आहे. ९ तारखेपयत आचारसं हता नाह  लागल तर श णमंडळा या बजेटची सभा आपल  

होईल. आचारसं हता लागल तर मा या हातून ते काम राहू न जाईल याच थोड द:ुख वाटेल. 

सगळयाना पु हा एकदा शुभे छा देत.े पु हा काह  माझे सहकार  येथे भेटणारच आहेत. 

शेवट या सभेला मी या सभागृ हात असेल. आप या सवाना पु हा एकदा मनापासून शुभे छा 

देत.े आपण सवानीच चांगले काम केलेले आहे जनता पु हा एकदा नवडून देईल ह च अपे ा 

आहे.  सवाचे या ठकाणी आभार मानुन ह  सभा संपल  असे मी जाह र करत.े 

                                  ----- 

(धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका                       पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
नगरस चव कायालय            पंपर  – ४११०१८ 
मांक – नस/९/का व/५४/२०१७ 
दनांक – ०२/०२/२०१७                                       

                                                                                                                                                                                
            नगरस चव 

          पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
                  पंपर  – ४११ ०१८.  

                                           
त – सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  यांजकडे पुढ ल यो य या  

     कायवाह साठ  रवाना.                
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(मा.महापा लका आयु त यांचे प  .कर/मु य/५/का व/४१८/२०१६ द.२६/१२/२०१६) 

(मा. थायी स मती सभा ठराव . १९७६४ द.२७/१२/२०१६ चे लगत) 
 

ताव : सन 2017 -  2018 या सरकारी वषाक रता कराच ेव करे र बाब च ेदर िनि तीबाबत 
 

अ. . कराचे नाव करआकारणी प दत 
करयो यमू यावर 

सन 2016-2017 चे 
चिलत दर 

(स याचे) 

सन 2017-2018 
क रता तािवत दर 

िनवासी िनवासे र िनवासी िनवासे र 

1 सामा य कर  र म पये 1/- ते 
12000/- 

13% 14% 13% 14% 

र म पय े12001/- ते 
30000/- 

16% 17% 16% 17% 

र म पय े30001/- व 
यापुढील 

24% 24% 24% 24% 

1ब साफसफाई कर करयो यमू यावर 5% 6% 5% 6% 
अि शामक कर करयो यमू यावर 2% 2% 2% 2% 
मनपा िश णकर करयो यमू यावर 4% 5% 4% 5% 

 

कराचे नाव करआकारणी प दत 
करयो यमू यावर 

सन 2016-2017 चे 
चिलत दर 

(स याचे) 

सन 2017-2018 
क रता तािवत दर 

िनवासी िनवासे र िनवासी िनवासे र 

2 मल वाह सुिवधा लाभ 
कर करयो यमू यावर 5% 5% 5% 5% 

3 पाणीपुरवठा लाभ कर करयो यमू यावर 4% 5% 4% 5% 
4 र ता कर करयो यमू यावर 2% 3% 2% 3% 
5 िवशेष साफसफाईकर  

( फ  मॉ स,लॉ जग 

बो डग,मंगल कायालय, 

सभागृह, णालय,हॉटे स,कॅ

टी स,रे टॉरंट या 

व पा या िमळकत स) 

करयो यमू यावर -- 2% -- 2% 

6 वृ कर करयो यमू यावर 1% 1% 1% 1% 
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ककरा
चे नाव करआकारणी प दत सन 2016-2017 चे 

चिलत दर (स याचे) 
सन 2017-2018 क रता 

तािवत दर 

7 नाटयगृहा 
वरील कर 
(करमणूक 
कर) 

1. िसनेमा   
अ) 500  पयत  कवा  यापे ा  
जा त  बैठक  व था (िस स) 
असणा-या िथएटरला  

ती दवस .250/- ती दवस .250/- 

ब) मराठी िसनेमा  करमाफ  करमाफ  
क) वातानुकुिलत िथएटर  ती दवस .350/- ती दवस .350/- 
2. नाटक ती योगास .100/- ती योगास .100/- 
3. सकस (कॉि हल पे स)  ती योगास .100/- ती योगास .100/- 
4. तमाशा   ती योगास .100/- ती योगास .100/- 
5. संगीत जलसे/शा ीय संगीत 
जलसे (िथयटरमधील कवा िथयटर 

ित र  येक योगास) 

ती योगास .100/- ती योगास .100/- 

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

7. वरील खेरीज इतर येक 
योगास (जर वेगवेगळे खेळ 

नसतील तर अशा येक दवसास 

ती दवस .100/- ती दवस .100/- 

 
 
 

ब . सामा यकरातील सवलत योजना : सामा य कर (सामा य कराम य ेसामा य कर + साफसफाई कर + 
अि शामक + मनपा िश ण उपकर  हे कर समािव  आहेत) 

योजना सन 2016-2017 चे चिलत दर 
(स याचे) 

सन 2017-2018 क रता 
तािवत दर 

1 माजी सैिनक व वातं य 
सैिनक कवा यांचे प ी यांचे 
वत: रहात असले या फ  

एका िनवासी घरास सामा य 
करात सूट 

चालू सरकारी वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा य कर 
र मे या 50% र म सूट 

चालू सरकारी वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा य कर 
र मे या 50% र म सूट 

 
 
ब . सामा यकरातील सवलत योजना : सामा य कर (सामा य कराम य ेसामा य कर + साफसफाई कर + 
अि शामक + मनपा िश ण उपकर  हे कर समािव  आहेत) 

योजना सन 2016-2017 चे चिलत दर 
(स याचे) 

सन 2017-2018 क रता 
तािवत दर 

2 फ  मिहलांचे नाव ेअसले या, चालू सरकारी वषाचे चालू चालू सरकारी वषाचे चालू 
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वत: रहात असले या फ  
एका िनवासी घरास सामा य 
करात सुट 

मागणीतील देय सामा य कर 
र मे या 50% र म सूट 

मागणीतील देय सामा य कर 
र मे या 50% र म सूट 

3 40% कवा यापे ा जा त 

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

चालू सरकारी वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा य कर 
र मे या 50% र म सूट 

चालू सरकारी वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा य कर 
र मे या 50% र म सूट 

4 संपूण िमळकतकराची र म 
आगाऊ भरणा-यां करीता 
सामा य करात सुट देण े

चालू सरकारी वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा यकर 
र मे या 

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

2. िबगरिनवासी / िम  / 
औ ोिगक /मोकळया जिमनी 
इ. िमळकतीस - 5% र म 

सूट 

चालू सरकारी वषाचे चालू 
मागणीतील देय सामा यकर 
र मे या 

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

2. िबगरिनवासी / िम  / 
औ ोिगक /मोकळया जिमनी 
इ. िमळकतीस - 5% र म 

सूट 
5 ीन िब ड ग रेट ग िसि टम 

िमळकती  

ीहा : ीन िब ड ग रेट ग 
िसि टमम ये 2500 चौ.मी. 
पे ा जा त भूखंडावरील 

क पांना बांधकाम परवानगी 
िवभागामाफत अंितम भोगवटा 
प क व अंितम ीन िब ड ग 
Certificate ा  झाले या 
िमळकत ना सामा य करात 
सूट 

चालू सरकारी वषाचे चालू 
मागणी तील देय सामा यकर 
र मे या 

 3 Star Rating -  05% र म 
सूट 

 4 Star Rating -  08% र म 
सूट  

 5 Star Rating - 10% र म 
सूट 

चालू सरकारी वषाचे चालू 
मागणी तील देय सामा यकर 
र मे या 

 3 Star Rating -  05% र म 
सूट 

 4 Star Rating -  08% र म 
सूट  

 5 Star Rating - 10% र म 
सूट 

 व ीहा : ीन िब ड ग रेट ग 
िसि टमम ये 2500 चौ.मी. 
पे ा कमी भूखंडावरील 

क पांना बांधकाम परवानगी 
िवभागामाफत अंितम भोगवटा 
प क व अंितम ीन िब ड ग 
Certificate ा  झाले या 
िमळकत ना सामा य करात 
सूट 

चालू सरकारी वषाचे चालू 
मागणी तील देय सामा यकर 
र मे या 

 1 Star Rating -  05% र म 
सूट 

 2 Star Rating -  08% र म 
सूट 

 3 Star Rating - 10% र म 
सूट 

 4 Star Rating - 12% र म 
सूट 

 5 Star Rating - 15% र म 
सूट 

चालू सरकारी वषाचे चालू 
मागणी तील देय सामा यकर 
र मे या 

 1 Star Rating -  05% र म 
सूट 

 2 Star Rating -  08% र म 
सूट 

 3 Star Rating - 10% र म 
सूट 

 4 Star Rating - 12% र म 
सूट 

 5 Star Rating - 15% र म 
सूट 
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              योजना सन 2016-2017 चे चिलत दर 
(स याचे) 

सन 2017-2018 क रता 
तािवत दर 

6 

संर ण दलातील शौय 
पदक धारक आिण माजी 
सैिनकां या िवधवांना 
मालम ा करातून सूट 
(शासन िनणयानुसार) 

मालम ा करात (सामा यकर, 
मल वाह सुिवधा लाभ कर, पाणी 
पुरवठा लाभ कर, र ता कर) सूट 

मालम ा करात (सामा यकर, 
मल वाह सुिवधा लाभ कर, पाणी 
पुरवठा लाभ कर, र ता कर) सूट 

7 वरील योजनेपैक  
कोण याही फ  एका 
योजनेचा लाभ िमळकत 
धारकास घेता येईल तसचे 
वरील योजनेचा सामा यकर 
सवलत योजनेचा लाभ 
घेणेकामी दो ही 
सहामाहीची थकबाक सह 
संपूण िबलाची र म एक 
र मी आगाऊ भरणेची 
मुदत (िबल िमळो अथवा न 
िमळो) 

अ. . 1 ते 5 मधील सवलत 
योजनांसाठी - दनांक 30 जून 
अखेर 
अ. . 6 च ेसवलत योजनेसाठी 
संपूण वष 

अ. . 1 ते 5 मधील सवलत 
योजनांसाठी - दनांक 30 जून 
अखेर 
अ. . 6 च ेसवलत योजनेसाठी 

संपूण वष 

 
क. करे र बाब चे फ  / शु कांचे दर 
अ. 

. नाव सन 2016-2017 चे चिलत 
दर (स याचे) 

सन 2017-2018 क रता तािवत 
दर 

1 िमळकत ह तांतरण न द नोटीस फ    करयो यमू यावर 5% करयो यमू यावर 5% 

2 थकबाक  नसलेचा दाखला फ   ती दाखला 10/- पय े ती दाखला 10/- पये 

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

4 शासक य सेवा शु क   ित बीलास 10/- पय े ित बीलास 10/- पये  

 

                             सही/- 

                             आयु  

        पपरी चचवड महानगरपािलका 

            पपरी - 411 018. 

 


