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

कायप का मांक – ६ 
सभावृ ांत 

दनांक – २०.०७.२०१७                    वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे जुलै-२०१७ ची मा.महापािलका सभा गु वार 
द.२०.०७.२०१७ रोजी दपुार  २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते.  

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

५) मा.साधना अंकुश मळेकर 

६) मा.द ा य बाबूराव साने 

७) मा.अ नी संतोष जाधव 

८) मा.सार का िशवाजी स ते 

९) मा.राहुल गुलाब जाधव 

१०) मा.वसंत भाकर बोराटे 

११) मा.बुड सुवणा वकास 

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

१४) मा.डोळस वकास ह र ं  

१५) मा.उंडे ल मण ध डू 

१६) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 

१७) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१८) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१९) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

२०) मा.बारसे यांका वण 
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२१) मा.अ जत दामोदर ग हाणे 

२२) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

२३) मा.लांडगे सा रका संतोष 

२४) मा.लांडगे र व ल मण 

२५) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२६) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

२७) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२८) मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडगे 

२९) मा.सावळे िसमा र वं  

३०) मा.ल ढे न ता योगेश 

३१) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

३२) मा.लांडे व ांत वलास   

३३) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

३४) मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 

३५) मा.अनुराधा गणपत गोरखे 

३६) मा.केशव हनुमंत घोळवे 

३७) मा.मंगला अशोक कदम 

३८) मा.तुषार रघुनाथ हंगे  

३९) मा.अ नी िभमा बोबडे 

४०) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

४१) मा.संजय बबन नेवाळे 

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

४४) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

४५) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाणे 

४६) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

४७) मा.घोलप कमल अिनल 

४८) मा.उ म काश कदळे 
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४९) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

५०) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

५१) मा.जावेद रमजान शेख 

५२) मा.यादव मीनल वशाल 

५३) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

५४) मा. मोद कुटे 

५५) मा.राजू िमसाळ 

५६) मा.बाबर शिमला राज ू

५७) मा.अिमत राज  गावडे 

५८) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

५९) मा.खानोलकर ा महेश 

६०) मा.भ डवे संिगता राज  

६१) मा.मोरे र महादू भ डव े

६२) मा.ढाके नामदेव जनादन  

६३) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

६४) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

६५) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव 

६६) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
६७) मा.अपणा िनलेश डोके 

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

७०) मा.जय ी वसंत गावडे 

७१) मा.कोमल दपक मेवाणी  

७२) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

७३) मा.सुल णा राजू धर 

७४) मा.शाम गणपतराव लांडे 

७५) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

७६) मा.योगेश मंगलसेन बहल 
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७७) मा.कदम िनक ता अजुन 

७८) मा.सं दप बाळकृ ण वाघेरे  

७९) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
८०) मा.ड बू आसवानी ( हरानंद) 
८१) मा.पाडाळे िनता वलास 

८२) मा.काळे उषा दलीप 

८३) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

८४) मा.पवार मिनषा मोद 

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

८७) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारणे 

८८) मा. अॅड.भोसले सिचन सुरेश 

८९) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

९०) मा.बारणे माया संतोष 

९१) मा.िनलेश हरामण बारणे 

९२) मा.वाघमारे अ नी व म 

९३) मा.दशले रेखा राजेश 

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

९६) मा.ममता वनायक गायकवाड 

९७) मा.कामठे तुषार गजानन 

९८) मा.च धे आरती सुरेश 

९९) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

१००) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

१०१) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

१०२) मा.कुटे िनमला संजय 

१०३) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

१०४) मा. व ठल उफ नाना काटे 
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१०५) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

१०६) मा.मंुढे उषा अंकुश 

१०७) मा.कदम शिशकांत गणपत 

१०८) मा.लोखंडे चंदा राजू 

१०९) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

११०) मा.आशा धायगुडे-शडगे 

१११) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

११२) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

११३) मा.राजापुरे माधवी राज  

११४) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

११५) मा.नवनाथ द ू जगताप 

११६) मा.संतोष बबन कांबळे 

११७) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

११८) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

११९) मा.हषल म छं  ढोरे  

१२०) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

१२१) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू 

१२२) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडगे  

 
यािशवाय मा. ावण हड कर- महापािलका आयु , मा.अ युत हांगे-अित र  आयु ,   

मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क, मा.डॉ.अिनल रॉय–आरो य 
वै क य अिधकार , मा.गावडे-सहआयु , मा,पाट ल, मा.तुपे, मा.दुधेकर, मा.पठाण-सहशहर 
अिभयंता, मा.डोईफोडे, मा.खोराटे, मा.कडूसकर, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.आ ीकर-सहा.आयु ,  
मा.साळंुके-मु य उदयान अिध क, मा.िनकम, मा.इंगळे, मा.बरशे ट , मा.गलबले, मा.कांबळे - 
कायकार  अिभयंता, मा.लावंड- कायदा अिधकार   हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  
      ------ 
मा.महापौर- उप थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार  वग, प कार, नाग रक 

या सवाच े वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 

      ------       
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मा. वलास म डगेर  -  मा.महापौर साहेब, ीनगरम ये झाले या गोळ बारात सीआरपीएफचा 
शह द झालेला एक जवान, अमरनाथ या ेवर झाले या दहशतवाद  ह यात मृत पावलेले ७ 
भा वक, अमरनाथ या ा भा वकांची बस दर त कोसळून मृत पावलेले १७ भा वक,  नायक सं दप 
जाधव व िशपाई सावन माने - ज मु का मीर मधील पंुच भागात पा क तानी सैिनकांनी 
केले या ह यात श हद झालेले जवान, माधवराव िचलेकर- दैिनक सकाळचे सहयोगी संपादक 
अ वनाथ िचलेकर यांचे वड ल,  मोह मद आयुब पंड त- ीनगरमध या ाचीन जािमया 
मिशद बाहेर फुट रवा ां या ह यात शह द, ा.मधुकर तोरडमल- जे  अिभनेते, मंगेश तडुलकर- 
जे  यंगिच कार, अजय पडवळ - पु यातील िस  सायकलपटु यांचे लेह येथे अपघाती िनधन, 
इंदुताई पाटणकर - वातं यसेनानी, सामा जक कायक या, उमा भडे  - जे  अिभने ी,  रमेश   

साहेबराव कदम- माजी सैिनक, िभकुदाजी िभलारे गु जी- वातं य सैिनक व माजी आमदार 
अ का परशुराम ल ढे, ीमती रखुमाबाई कृ णा उफ कसन भालेकर यांचे द:ुखद िनधन 
झा याने यांना दांजली अपण करणेत यावी अशी सूचना मी मांडतो. 
मा.केशव घोळवे – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर- सवानी दांजली अपण कर यासाठ  दोन िमनीटे त ध उभे रहावे. 
(सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.)    
मा.आरती च धे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
          वषय मांक – १ 
दनांक – २०/७/२०१७       वभाग- मा.आयु  
                                                      

          संदभ- १) मा.आशा धायगुडे-शडगे, मा.माधुर  कुलकण  यांचा ताव- 
         २) मा. थायी सिमती ठ. .६०९ द.०५/०७/२०१७ 

    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत इ. १० 
वी व १२ वी या गुणवंत वदया याना ब स र कम देणे ह  योजना कायरत आहे. सदर 
योजनेत खालील माणे दु ती करणेत यावी. 
अ) इ. १० वी म ये ८०% ते ९०% गुण ा  करणा-या वदया याना र. .  
      १०,०००/-  व ९०% पे ा जा त गुण संपादन करणा-या वदया याना  
      र. . १५,०००/- 
ब)    इ.१२ वी म ये ८०% पे ा जा त गुण संपादन करणा-या वदया याना    
      र. .१५,०००/- 

सदरचा वषय हा धोरणा मक अस याने ह  योजना सु  करणेकामी वलंब होऊ नये 
यासाठ  मा.महापािलका सभे या उमेद मा यतेवर वर ल माणे कर यात आले या दु तीसह 
सदर या योजनेची अंमलबजावणी कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
मा.िनमला कुटे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
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मा.महापौर -  वषयपञीकेवर ल वषय झा यानंतर सवाना शहरातील ावर चचा कर यासाठ  
वेळ देणार आहोत यामुळे पह यांदा वषय घेवू नंतर चचा क .  
मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते- इय ा १२ वी म ये 
८०% व ८०% पे ा जा त गुण संपादन करणा-या वदया यासह र. . १५,०००/- ब स 
दे यास मा यता देणेत यावी तसेच मा.महापािलका सभा ठराव . ४२ द.२०/०६/२०१७ म ये 
खालील माणे दु ती कर यास मा यता देणेत यावी महापािलकेचे अिधकार थायी सिमतीस 
दान कर यास मा यता देणेत यावी तसेच – या वा यापुढे महसुली लेखािशषातुन इतर 

भांडवली व महसुली लेखािशषात रकमा वग कर याचे अिधकार आयु ांना दान कर यात येत 
आहे व – या वा यापुव  – तसेच अंदाजपञक दोन मधील भाग-३ मधील अिधकार मा.आयु  
यांना दान कर यास मा यता देणेत यावी.    
मा.अचना बारणे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देते. 
मा.आरती च धे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता-   
ठराव मांक- ४९              वषय मांक – १ 
दनांक – २०/७/२०१७       वभाग- मा.आयु  

 
       संदभ- १) मा.आशा धायगुडे-शडगे, मा.माधुर  कुलकण  यांचा ताव- 
           २) मा. थायी सिमती ठ. .६०९ द.०५/०७/२०१७ 

    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत इ. १० 
वी व १२ वी या गुणवंत वदया याना ब स र कम देणे ह  योजना कायरत आहे. सदर 
योजनेत खालील माणे दु ती करणेत यावी. 
अ) इ. १० वी म ये ८०% ते ९०% गुण ा  करणा-या वदया याना र. .  
      १०,०००/-  व ९०% पे ा जा त गुण संपादन करणा-या वदया याना  
      र. . १५,०००/- 
ब)    इ.१२ वी म ये ८०% पे ा जा त गुण संपादन करणा-या वदया याना    
      र. .१५,०००/- 

सदरचा वषय हा धोरणा मक अस याने ह  योजना सु  करणेकामी वलंब होऊ नये 
यासाठ  मा.महापािलका सभे या उमेद मा यतेवर वर ल माणे कर यात आले या दु तीसह 
सदर या योजनेची अंमलबजावणी कर यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच इय ा १२ वी 
म ये ८०% व ८०% पे ा जा त गुण संपादन करणा-या वदया यासह र. . १५,०००/- ब स 
दे यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच मा.महापािलका सभा ठराव . ४२ द.२०/०६/२०१७ 
म ये खालील माणे दु ती कर यास मा यता देणेत येत आहे महापािलकेचे अिधकार थायी 
सिमतीस दान कर यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच – या वा यापुढे महसुली 
लेखािशषातुन इतर भांडवली व महसुली लेखािशषात रकमा वग कर याचे अिधकार आयु ांना 
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दान कर यात येत आहे व – या वा यापुव  – तसेच अंदाजपञक दोन मधील भाग-३ मधील 

अिधकार मा.आयु  यांना दान कर यास मा यता देणेत येत आहे.  
  
      अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 

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

मा.आरती च ध-े  मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
                       वषय मांक – २ 
दनांक – २०/७/२०१७       वभाग- मा.आयु  

 
        संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .माजसं/२/का व/३४२/२०१७,  

                  द.३१/०५/२०१७ 

               २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .१२ द.१६/६/२०१७                

       सार मा यम ितिनधींना वतर त करावया या मोफत बस वास पासेसबाबत        
आकारावया या र कमेबाबत (रा यशासनाकडून ा  झालेले अिध वीकृती ओळखप धारक 

प करांना वा षक रकमे या १०% र कम वका न व अिध वकृती ओळखप  नसले या 
सार मा यम प कारांक रता वा षक र कमे या २५% र कम वका न सवलत देणेबाबत) 

िनयम व अट :- 

१. रा य शासनाकडून वतर त के या जाणा-या अिध वकृती ओळखप धारक अस यास 
सदर सारमा यम ितिनधींना वा षक बसपास रकमे या १०% र कम अिधक मी-
काडचे र. .८०/- मनपा कोषागारात जमा के यावर जमा रकमेची पावती सादर 
के यानंतर पास या पूण करावी. 

२. अिध वकृती ओळखप  नस यास पास रकमे या एकूण वा षक रकमेपैक  २५% अिधक 
मी-काडचे र. .८०/- र कम मनपा कोषागारात जमा के यावर जमा रकमेची पावती 
सादर के यानंतर पास या पूण करावी. 

३. दैिनक/सा ा हकांचे अंक िनयिमत मनपाकड ल मह वा या वभागांम ये वतर त होणे 
आव यक राह ल. दैिनक/सा ा हक/इले ोिनक सारमा यमांमधील ितिनधी यांची 
मनपा या व वध प कार प रषदा,काय मांना उप थती व आव यक िस  होणे 
आव यक राह ल. तसेच िस  कर यात आले या वृ ांचे वृ प े मनपाकड ल 
मह वा या वभागांम ये िनयिमत वतर त करणे आव यक राह ल. 

४. दैिनक/सा ा हक/इले ोिनक सारमा यमांकड ल फ  एका ितिनधीस पास दे यात     
येईल. 

५. या प कारास पास ावयाचा आहे अशा प काराची पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  

वाताकनाकर ता िनयु  कर यात आले अस याचे मा.संपादक यांचे प . 
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६. इले ॉिनक वा ह या संदभात संबंिधत इले ॉिनक वा हनीच े सारण कमान थािनक   

पातळ वर होणे आव यक आहे. तसेच संबंिधत ितिनधींनी पंपर  मनपाकड ल वाताकन 
करणे/ य  संपक साधणे आव यक आहे. 

७. वर ल माणे दैिनक/सा ा हके/इले ॉिनक वा ह यांच े ितिनधींनी मागील कमान सहा  

म ह याचे कालावधीत मनपा मु य कायालय/अ य कायालये कड ल 
वाताकन/छायािच ण केलेले असणे आव यक आहे. 

 
८. पंपर  मनपा मु य भवनात येणारे िस द  मा यमांचे ितिनधी, पंपर  मनपा 

वाताकन, छायािच ण करणारे ितिनधींचे बाबतीत पंपर  मनपातील मा हती व 
जनसंपक वभागाने वर ल माणे िनकषास अनुस ण पास देणेबाबत या करावी. 

९. वर ल माणे िनकषात बदल करण,े नवीन िनकष समा व  करणे, र  करण,े पासा  
संदभात िन त आकडेवार  िन त करणे अथवा या राब वणेक रता येणा-या 
अडचणी, करावयाचे बदल अथवा काह  अडचणी िनमाण झा यास याबाबत संपुण 
अिधकार पंपर  महानगरपािलका तरावर – पंपर  महानगरपािलकेतील सहा यक 
आयु , मा हती व जनसंपक वभाग यांचेकडे राहतील.  

   १० िस द  मा यमांक रता पासेसची र कम लेखा वभागामाफत खच  टाकणेत येईल. 
  

      सदर माणे सारमा यमां या ितिनधींसाठ  मोफत बस पास योजने या अट  व 
शत सह धोरण ठर वणेकामी या तावास मा यता देणेची मा.आयु  यांची मागणी असली 
तर  सार मा यम ितिनधींना चिलत अट -शत  कायम ठेवून मोफत बसपास देणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 
मा.िनमला कुटे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
मा.उषा ढोरे - मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते- सार मा यम ितिनधींना 
वा षक बस पास रकमे या १०% र कम अिधक मी काडचे र. . ८०/- मनपा कोषागारात जमा 
के यावर बस पास या पुण करणेबाबतचा ठराव आहे. याऐवजी सदर ठरावातील अ. . ३ 
ते १० माणे िनयम व अट  कायम ठेवुन सव सार मा यमां या ितिनधींना वा षक बस 
पास मोफत देणेस मा यता देणेत यावी. 
मा.जय ी गावडे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देते. 
मा.आरती च धे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  
मा.एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खरतर या वषया या 
संदभाम ये पञकारानी वनंती केली होती. गे या अनेक दवसापासूनची ह  प र थती होती 
क , पञकारांना बसपास या संदभात सवलत िमळाली पाह जे. माग या जीबीम ये हा वषय 
वधी सिमती या मा यमातून घेतलेला होता पण टे नकली हा वषय नाह  घेता आला. 
या याम ये अ यास क न ठरवल क  पु याम ये काय सवलती द या जात आहेत. 

पु याम ये पञकारांकडून काह  पैसे घेतले जात होते. परंतु पंपर  िचंचवडमधले जे पञकार 
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आहेत, पुणे आ ण पंपर  मधला िन तच फरक आहे. पञकारांना असं कधीह  आ ह  
स े याम ये आ यानंतर यां या बाबतीत आ ह  कुठतर  दुजाभाव करतोय ह  भावना झाली 
नाह  पाह जे. मला वाटत क  पञकारां या या वनंतीला मान देवुन मोफत बसपास दे या या 
संदभाम ये या महापािलकेम ये हा ठराव आ ह  केला. मला असं वाटत क  पञकारां या या 
पुढ या काळाम ये भारतीय जनता पाट तले आ ह  सवजण पञकारां या अड अडचणी असतील 
यां या सम या असतील िन तच आ ह  पञकारां या बाजूने पुढ या काळाम ये काम क . 

तुम या सम या िन तच याह  संदभाम ये घरा या संदभात सु दा पञकारांचे वषय आहेत 
याह  संदभाम ये आपण सवजण हे सभागृह िन तच आप या बरोबर पुढ या काळाम ये  
असेल. मी सवाना वनंती करतो क  मा.महापौर साहेब, या पञकारां या ने हा जो 
मह वाचा मु ा होता, गे या अनेक दवसापासून यांची जी अडचण होती, मला असं वाटत क  
हा वषय सभागृहाने एकमताने मंजूर करावा अशी मी वनंती करतो. 
मा.राहूल कलाटे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. वषय अतीशयच 
चांगला आहे क  पञकारांना आपण या ठकाणी मोफत बसपासेस देतो. हे देत असताना 
सभागृहा या एक गो  िनदशनास आणुन देऊ इ छतो क  सहा मह ने ऑलरेड  हे पासेस लेट 
झालेले आहेत. झाले या सहा मह याच े तु ह  पैस ेभ न घेता वीस ट के, दहा ट के तु ह  
कस ं बायफरगेट करणार आहेत याची गॅरंट  या ठरावाम ये असावी. या ठकाणी मी 
मा.महापौरांच अिभनंदन करतो क  अशा कारे यांनी सहानुभूतीपुवक या ठकाणी पञकारांचा 
वचार केला आहे. भ व यात यां या गरजा सोडव याच ेभा य सु दा भारतीय जनता पाट या 
प ने यांनी या ठकाणी केलेली आहे. सभागृहात असताना या ठकाणी कुठ याह  प ाचा काह  
संबंध नसताना सभागृह आ ण या शहरातील सव नगरसद यांची देखील याला संमती आहे 
कोणाचाह  या वषयाला वरोध नाह . आपण हा वषय ज र करावा पण तो करत असताना 
झालेले सहा मह ने याचा झालेला डले या डले म ये यांची र कम भ न घेताना याची 
एक हॅलीड ट  या ठरावात असावी. तर  हा ठराव करत असताना यांचा जो दहा ट के पंचवीस 
ट के हा जो शेर आहे या यात या झाले या सहा मह ने कालावधीचा वचार करावा ह  
वनंती. 
मा.महापौर-  हा वषय उपसूचनेसह मंजूर करणेत येत आहे. 
 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक – ५०                                        वषय मांक – २ 
दनांक – २०/७/२०१७       वभाग- मा.आयु  

 
           संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   

                                   .माजसं/२/का व/३४२/२०१७, द.३१/०५/२०१७ 

               २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .१२ द.१६/६/२०१७    
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       सार मा यम ितिनधींना वतर त करावया या मोफत बस वास पासेसबाबत 
आकारावया या र कमेबाबत (रा यशासनाकडून ा  झालेले अिध वकृती  ओळखप धारक 

प करांना वा षक रकमे या १०% र कम वका न व अिध वकृती ओळखप  नसले या 
सार मा यम प कारांक रता वा षक र कमे या २५% र कम वका न सवलत देणेबाबत) 

 
 

िनयम व अट :- 

१. रा य शासनाकडून वतर त के या जाणा-या अिध वकृती ओळखप धारक अस यास 
सदर सारमा यम ितिनधींना वा षक बसपास रकमे या १०% र कम अिधक मी-
काडचे र. .८०/- मनपा कोषागारात जमा के यावर जमा रकमेची पावती सादर 
के यानंतर पास या पूण करावी. 

२. अिध वकृती ओळखप  नस यास पास रकमे या एकूण वा षक रकमेपैक  २५% अिधक 
मी-काडचे र. .८०/- र कम मनपा कोषागारात जमा के यावर जमा रकमेची पावती 
सादर के यानंतर पास या पूण करावी. 

३. दैिनक/सा ा हकांचे अंक िनयिमत मनपाकड ल मह वा या वभागांम ये वतर त होणे 
आव यक राह ल. दैिनक/सा ा हक/इले ोिनक सारमा यमांमधील ितिनधी यांची 
मनपा या व वध प कार प रषदा,काय मांना उप थती व आव यक िस  होणे 
आव यक राह ल. तसेच िस  कर यात आले या वृ ांचे वृ प े मनपाकड ल 
मह वा या वभागांम ये िनयिमत वतर त करणे आव यक राह ल. 

४. दैिनक/सा ा हक/इले ोिनक सारमा यमांकड ल फ  एका ितिनधीस पास दे यात  
येईल. 

५. या प कारास पास ावयाचा आहे अशा प काराची पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
वाताकनाकर ता िनयु  कर यात आले अस याचे मा.संपादक यांचे प . 

६. इले ॉिनक वा ह या संदभात संबंिधत इले ॉिनक वा हनीच े सारण कमान थािनक 
पातळ वर होणे आव यक आहे. तसेच संबंिधत ितिनधींनी पंपर  मनपाकड ल वाताकन 
करणे/ य  संपक साधणे आव यक आहे. 

७. वर ल माणे दैिनक/सा ा हके/इले ॉिनक वा ह यांचे ितिनधींनी मागील कमान सहा 
म ह याचे कालावधीत मनपा मु य कायालय/अ य कायालये कड ल 
वाताकन/छायािच ण केलेले असणे आव यक आहे. 

८. पंपर  मनपा मु य भवनात येणारे िस द  मा यमांचे ितिनधी, पंपर  मनपा 
वाताकन, छायािच ण करणारे ितिनधींचे बाबतीत पंपर  मनपातील मा हती व 
जनसंपक वभागाने वर ल माणे िनकषास अनुस ण पास देणेबाबत या करावी. 

९. वर ल माणे िनकषात बदल करणे, नवीन िनकष समा व  करणे, र  करण,े पासा     
संदभात िन त आकडेवार  िन त करणे अथवा या राब वणेक रता येणा-या 
अडचणी, करावयाचे बदल अथवा काह  अडचणी िनमाण झा यास याबाबत संपुण 
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अिधकार पंपर  महानगरपािलका तरावर– पंपर  महानगरपािलकेतील सहा यक आयु , 

मा हती व जनसंपक वभाग यांचेकडे राहतील.  

   १० िस द  मा यमांक रता पासेसची र कम लेखा वभागामाफत खच  टाकणेत  

             येईल. 
      सदर माणे सारमा यमां या ितिनधींसाठ  मोफत बस पास योजने या अट  

व शत सह धोरण ठर वणेकामी या तावास मा यता देणेची मा.आयु  यांची मागणी 
असली तर  सार मा यम ितिनधींना चिलत अट -शत  कायम ठेवून मोफत बसपास 
देणेस तसेच सार मा यम ितिनधींना वा षक बस पास रकमे या १०% र कम अिधक 
मी काडचे र. . ८०/- मनपा कोषागारात जमा के यावर बस पास या पुण करणे 
ऐवजी सदर ठरावातील अ. . ३ ते १० माणे िनयम व अट  कायम ठेवुन सव सार 
मा यमां या ितिनधींना वा षक बस पास मोफत देणेस मा यता देणेत येत आहे.        

 अनुकूल- ८१              ितकूल- ० 

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

मा.आरती च ध-े  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
                                                       वषय मांक – ३ 
दनांक – २०/७/२०१७       वभाग- मा.आयु  

 
         संदभ – १)  मा.महापािलका आयु  यांचे प         

                                      . शा/२/का व/३१७/२०१७, द.३०/०६/२०१७ 

                                २) मा. वधी सिमती ठराव . १५ द.७/७/२०१७         

   पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये ामपंचायत सेवेमधून वग झाले या कमचा-
यांपैक  १० वष सेवा पूण  न झाले या तथा प दहा वष सेवा पूण हो यासाठ  एक वषापयत 
कमी सेवा कालावधी असले या कमचा-यांची मा हती खालील माणे आहे. 

        

          ी.भालेकर सदािशव घमाजी यांनी यांचे द. -/०७/२०१५ च ेप ात ( द.१९/१०/२०१५ 

अ. . कमचा-याचे नाव व पदनाम 
मनपाकड ल 

िनयु  दनांक  
मनपामधील एकूण 

सेवा 

१. ी. भालेकर सदािशव 
घमाजी, िशपाई 

०३/१२/१९९७  ९ वष २९ दवस 

२. ी. बडकर तुकाराम ब सी, 
िशपाई 

०३/१२/१९९७  
९ वष २ म हने 

२९ दवस 
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रोजी आवक) नमूद केले या बाबी व या अनुषंगाने केलेले मागणीचे अनुषंगाने पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेतील १० वष सेवा पुण होणेचे ीने मा.शासनामाफत ी.भालेकर सदािशव 
घमाजी व ी. बडकर तुकाराम ब सी यां या सेवेत भर घाल यास मा यता द यास सदर 
कमचा-यांना िनवृ ी वेतन व इतर आिथक फायदे अदा करणेकामी पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका आिथक भार उचलणेस तयार असलेबाबत व करणी शासनाचे अिभ ाय / 

मागदशन िमळणेकामी इकड ल प  . शा/०२/का व/१७६/२०१६ द.०२/०५/२०१६ अ वये 
शासनास प  दले आहे. यावर शासनाने प  .पीसीसी-३०१६/ . .३४८/न व-२२ द.२५ 
ऑ टोबर,२०१६  अ वये कळ वले आहे क  “मा.शासनाने वेळोवेळ  िनगिमत केलेले आदेश व 
िनयम तपासून पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने तुत करणी महानगरपािलके या तरावर 
उिचत िनणय यावा, तथा प कोणताह  िनणय घेत यामुळे सम या उ वणार नाह  याची द ता 
यावी  ” 

            महारा  नागर  सेवा (िनवृ ीवेतन)िनयम १९८२  मधील करण ५ (अहताकार  सेवा) 
मधील ५४(२) म ये खाली माणे तरतूद आहे. “ सेवािनवृ  होणा-या शासक य कमचा-याने 
िनवृ ीवेतनासाठ  केले या अहताकार  सेवे या कालावधीम ये, शासन सामा यत:एक वषाहून 
अिधक नसेल इत या मुदतीची भर घालू शकेल आ ण ह  मुदत या िनयमा या तरतूद नुसार 
िनवृ ीवेतनासाठ  हशेबात घेता येईल.” 

        तुत करणी शासनाने यापूव  मनपास द.२५/१०/२०१६ चे प ा वये वर ल माणे 
मागदशन केले आहे. याम ये शासनाने तुत करणी महापािलकेनेच यांचे तरावर उिचत 
िनणय घेणेबाबत कळ वले आहे. यामुळे ी. भालेकर सदािशव घमाजी, िशपाई (सेवािनवृ )  व 
ी. बडकर तुकाराम ब सी, िशपाई (सेवािनवृ ) यां या पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील  १० 

वष सेवा पूण होणेचे ीने व िनवृ ीवेतनाकर ता कमान सेवा कालावधी पूण होणे या ीने या 
दो ह  कमचा-यांना िनवृ ीवेतन अदा करणेसाठ चा आिथक भार  उचल यास महानगरपािलका 
तयार अस यास  या दोन कमचा-यां या सेवेत एक वषापयत भर घालणे अथवा िशिथल करणेस 
व तदनंतर िनवृ ीवेतन अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
मा.िनमला कुटे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते.     

मा. वकास डोळस - मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पीएमपीएमएल 
म ये अितर  असलेले कमचार  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये वग केलेले होते. सदरचे 
कमचार  पंपर  िचंचवड महापािलकेम ये वषानुवष काम करत होते परंतु या कमचा-यांना 
पु हा पीएमपीएमएल म ये बोलावून घेतले आहे. तथा प स ा महापािलकेम ये कमचा-यांची 
कमतरता भासत आहे. तर  या पीएमपीएमएल कमचा-यां या सेवा पुन : महानगरपािलकेम ये 
वग करणेस मा यता देणेत यावी. 
मा.ल मण उंडे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो.    
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मा. वनल हेञे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ी.भालेकर सदािशव 
घमाजी व ी.बीडकर तुकाराम ब सी हे तळवडे येथे आम याकडे ामपंचायत काळाम ये काम 
करणारे कमचार  होते. महापािलकेम ये १९९७ म ये नवीन गावे समा व  झा यानंतर 
ामपंचायतीमधील सव कमचा-यांना महापािलका सेवेम ये वलीनीकरण क न घेतले आहे. 
ामपंचायत काळाम ये अतीशय तीकूल प र थतीम ये ी.भालेकर व ी. बीडकर यांनी 

तळवडे आ ण िचखली गावाम ये अतीशय चांग या कारची सेवा दललेी आहे. महापािलकेम ये 
वलीनीकरण झा यानंतर महापािलकेमधील सेवेचा कायकाल हा िनयमा माणे दहा वष पुण 
होत नस यामुळे तसेच दो ह  कमचा-यांना आजपयत अनेक आिथक लाभ तसेच 
िनवृ ीवेतनापासून वंिचत राहावे लागलेले आहे. दो ह  कमचा-यां या घरची आिथक प र थती 
अतीशय हालाक ची अस यामुळे तसेच वयोमानानुसार आजारपणामुळे यांना आिथक     
मदत िमळणे गरजेचे आहे हणून या िनयमानुसार सदर कमचा-यांना दहा वष सेवेमधील 
कालावधी गणनामुळे िनवृ ी वेतन व इतर आिथक फायदे िन त िमळतील यामुळे हा वषय 
मंजूर करावा अशी मी वनंती करते, ध यवाद. 
मा.पंकज भालेकर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. वषय मांक ३ हा 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये जे कमचार  यावेळेस ामपंचायत काळातून वग झालेले 
होते असे दोन कमचार   ी.भालेकर सदािशव घमाजी व ी.बीडकर तुकाराम ब सी यांची दहा 
वष सेवा पुण झालेली नाह. सेवा पुण कर यासाठ  यांना काह  मह याची गरज होती. 
ी.भालेकर सदािशव घमाजी व ी.बीडकर तुकाराम ब सी हे गेली दहा वष महापािलकेकडे  

पाठपुरावा करतात. आज यांचे वय ७० झालेले आहे यां या कुटंूबाची आिथक प र थती खुप 
बेताची आहे. ते गेली दहा वष महापािलकेकडे पाठपुरावा करतात. आज सुदैवाने हा वषय 
सभागृहासमोर आलेला आहे. िन तच आपले जे कमचार  आहेत यांचे महापािलकेत योगदान 
असते. यांना आिथक लाभ दे याची गरज आहे हा वषय मंजूर करावा अशी मी वनंती 
करतो, ध यवाद.  

मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. आताच आपण दोन 
कमचा-यां या संदभाम ये या ठकाणी मु ा उप थत केला आहे. पीएमपीएमएलचे जे ७२ 
कमचार  आहेत. या पंपर  िचंचवड शहराम ये पीसीएमट  अस यापासून हे कमचार  काम 
करतात. आता पीएमपीएमएलची थापना झा यापासून आजतागायत पयत पंपर  िचंचवड 
शहराम ये ववीध आगाराम ये काम करत होते. परंतु माग या काळाम ये सभागृहाम ये ती 
लोक आप या सगळयांना भेटली आहेत. यांच जे काम आहे जे कल आहे या कल या 
मा यमातून या पीएमपीएलला आप या पंपर  िचंचवड शहराम ये राहून सु दा चांग या 
प दतीच काम या ठकाणी ते क  शकतात आ ण यांना वीस ते पंचवीस वष झालेले आहेत 
आ ण आता ते रटायरमट या काळाम ये यांना जाणुन बुजून कुठतर  लांब हाडपसर कंवा 
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वेगवेगळया डेपाम ये पाठ व यात येतं. मला वाटत क  यां यावर हा अ याय होतो आहे. अशा 
प दतीने चांगली सेवा करणा-या कमचा-यांना जे ७२ कमचार  आहेत यांना आप याकडे याव 
अशी मी वनंती करतो आ ण हा वषय उपसूचनेसह मंजूर करावा अशी वनंती करतो.    
मा.राहूल कलाटे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. हा अतीशय चांगला 
वषय सभागृहासमोर आलेला आहे. गे या काह  वषापासून या कमचा-यांची प र थती 
अतीशय हालाक ची आहे असं आताच सांगीतल. आपण िन तच हा वषय मंजूर करावा परंतु 
हे करत असताना मला काह  गो ीकड आपलं ल  वेधायच आहे. आप या शहरातच बरेचसे 
असे उपअिभयंता आहेत क  ते २५ ते ३० वषापासून या ठकाणी काम करतात. ते काम करत 
असताना यां याम ये आपण ड लोमा/ ड ी अशा कारच ेभेद करतो. मोशन देताना ब-याच 
वेळा सांगीतल असेल क  तीस ते चाळ स वष स हस झा यानंतर सु दा यांचे युिनअर 
यां या पुढे जातो, या ठकाणी आप याला कोणावरह  अ याय करायचा नाह . ना ड लोमा 

हो डरवर ना ड ी हो डरवर. परंतु शासनाने वेळोवेळ  केलेले िनयम, वेळोवेळ  केलेले आदेश 
तपासून पंपर  िचंचवड महापािलकेनी तूत करणी महापािलके या तरावर उिचत िनणय 
यावा तथा प कोणताह  िनणय घेत यामुळे सम या उ वणार नाह  याची द ता यावी. 

अशा कारचे आदेश देखील शासनाचे आहेत. परंतु आपण नेहमीच या आदेशाला थिगती आहे 
आ ह  असे क  शकत नाह त, डोईफोडे साहेब सांगतात आ ह  आयु ांना सांगू, आयु  िनणय 
घेतील. असे कमचार  आप या महापािलकेम ये वषानुवष काम करतात. यां या सम याकडे 
सु दा आपण ल  दयावे. डोईफोडे साहेबांना मी काह   सभागहृा या मा यमातून वचारतो. 
पंपर  िचंचवड महापािलका थाप य वभागातील उपअिभयंतांचे द.१/५/२०१६ या आदेशाला 
रा यशासनाने द.१६/५/२०१७ रोजी थिगती आदेश दला आहे का व या शासना या 
आदेशानुसार थिगतीची कायवाह  कर यात आलेली आहे का. नस यास का कारवाई कर यात 
आलेली नाह . तसेच शासनाने कळ व या माणे थाप य वभागातील अिभयं यांची फेर िन वड 
सुची तयार कर यात आली आहे का. शासनाने दलेले आदेश वचारात घेता यापुव  बेकायदेिशर 
व चुक ची पदो नती कर यात आलेली आहे का आ यास याला जबाबदार कोण. चुक या 
पदो नतीमुळे २५ ते ३३ वष सेवाजे  अिभयं यांवर अ याय झालेला आहे. या अ यायाला 
जबाबदार कमचा-यावर शासन कारवाई करणार का. असे असं य  या ठकाणी कमचा-यांचे 
पड ंग असताना आज आपण उ च िश ीत अिभयंता हणतो यांची देखील आज गेली काह  
वषापासून हेडसांड या ठकाणी होत आहे. याकड आपण देखील ल  दयाव. आयु  साहेब या 

ांच ेउ र अपे ीत आहे. ी.बीडकर व ी.भालेकर यांना िन तच मुदतवाढ दयावी यामुळे 
यां या भ व यातील पे शनवर, कुठ याह  गो ीवर प रणाम होणार नाह . या या मागचा हेतू 

िन तच चांगला आहे. हे करत असताना आपण बाक या अिभयंताचा आ ण कमचा-यांचा 
देखील सहानुभूतीने वचार करावा. 
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मा.मंगला कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. उपसूचना आता 
दलेली आहे. पीएमपीएमएलचे ७२ कमचार  वग केलेले आहेत. आज या वषयावर यांना   
परत आप याकडे यावे यास आमचा सवाचा पाठ ंबा आहे. आयु  साहेब मी एकदा पञ दलेले 
होते यात या सगळया गो ी तु हांला दाखव या आहेत. क  पीएमपीएमएलवर पंपर  
िचंचवड या कमचा-यांवर कती अ याय केला जातो. साहेब मला वाटत तु ह  शहिनशा केली 
असेल. आजह  कमचा-यांची प र थती अशी आहे क  यांना घर हा कारच माह त नाह . 
कमचा-यांचे हणणे असे आहे यातून तुम या उ प नात चांगली भर पडली पाह जे परंतु तसे 
काह ह  न होता आज पीएमपीएमएल परत जैसे थ.े हणजे खरतर काह  काह  दवसाम ये    
आप याला उ प न जा त िमळतं. परंतु आता स  प र थतीम ये तसं काह ह  होत नाह . 
आहे तशीच प र थती आहे. कमचा-यांनी अ रशा: सकाळ  उठून जायचे. हणजे जर 
िनगड चा माणुस असेलतर यांनी हाडपसरला थ ब करायला जायच ेआ ण वडगावचा जर  
माणुस असू दे कंवा च-होलीचा माणुस असु देत यांनी वारगेटला थ ब करायला जायच.ं हा 
कुठतर  बदल झाला पाह जे. आप या डेपोम येच यांना थ ब क  दयावे. यांची जर फ ट 
िश ट असेलतर पाहाटे तीन वाजता यांना घर सोडाव लागतं. यांना जा याये यासाठ  दोन-
दोन तास लागतात तर या कमचा-यांनी करायच तर  काय. जर यांना पटत नसेलच तर 
आप या लोकांना ह एसआर लागू करा. अ रश: आपले लोक ह एसआर याय या सु दा 
मन थतीत आहेत.  कमचा-यांना यां या अंतकरणातून यांना काम करायच आहे परंतु अशी 
प र थती असेलतर या यावर काह तर  माग काढला पाह जे. दरवेळेस पु यातील लोक यांना 
ञास देणार आ ण आप या कमचा-यांनी ऐकूण यायच आ ण आपण दरवेळेला सहन करायच.ं 
आ हांला तुकाराम मंुढे यां या वरोधात अजीबात बोलायचे नाह . चांगले अिधकार , चांगले 
शासक असलेच पाह जेत पण याचा अथ असा होत नाह  क  िनगड तला माणसानी 

हाडपसरला सह  कर यासाठ  जायच आ ण च-होलीत या माणसाने वारगेटला सह  
कर यासाठ  जायच हे कुठ या त वात बसतं. एखादया कमचा-या या घराम ये सुखदुख 
असेलतर आपण या या सुखदुखाम ये सहभाग घेतो. परंतु या कमचा-यां या बाबतीतली 
वागणूक इत या वाईट प दतीची आहे क  यातून तुमचा काह  शासनाचा फायदा झाला का, 
पीएमपीएमएलचा काह  फायदा झाला का. हे कुठेतर  बिघतले गेले पाह जे. या लोकांना तु ह  
अशा डयुटया लावून यांने जर तुमचा भरणा वाढत असेलतर, ते अंतकरणपासून जीव ओतून 
जर काम करत असतीलतर या गो ीचा फायदा आहे. नाह तर महापौर साहेब, या यावर 
कुठतर  आवाज उठवला गेला पाह जे. तेथे जाऊन यांना बस पण िमळत नाह त. ४०-४०, ५०-
५०, ८०-८० बस उ या असतात. फोटो काढून दाखवले, आप याकडे हॉटसअप आहे ते 
पाठवतो. आप या बसेस आहेत आ ण दाखवताना ठेकदारा या बसेस दाखवतात. लोकांचा 
वाहतूक यव थेवर व ास राह लेला नाह . बस कधी येणार, ती फेल होणार का, येणार का 
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नागर कांपयत ती पोहचणार का अशी सु दा प र थती राह ली नाह  आ ण हणून ॅ फकचे 
सु दा इतके तीन तेरा, नऊबारा झालेले आहेत. एकतर मे ो अजून पाच वषानी होणार आहे  
आपल काम सु  झालेले आहे. आ ह  माग यावेळेस सु दा हणलेल होत क  पु यातन मे ो 
पह ली सु  करा आमचा मे ोला वरोध नाह , वकासाला वरोध नाह  परंतु आज आपण अध 
र ते सगळे बंद क न ठेवले आहेत. पावसाळयाचे दवस चालू आहेत. वदया याना बस िमळत 
नाह . म यंतर  मी एक पञ दलेले आहे. यांनी कळवल क  एक बस पंधरा िमनीट कंवा 
अधा तास आ द चालू क . परंतु वदया या या सोईनुसार बसेस नाह . तुमचा भरणा होणार 
कसा. पीएमपीएमएल तोटयातून बाहेर येणार कशी. हे दोन कमचार  आहेत याबाबत आ ह  
कोण याच वरोधात नाह त. यांनाह  याय िमळाला पाह जे. पीएमपीएमएल या लोकांना सु दा 
याय िमळाला पाह जे परंतु उवर त जे कमचार  आहेत यांना सु दा याय िमळाला पाह जे. 

साहेब यात तु ह  ल  घालणार का याचा खुलासा करावा अशी वनंती आहे. कारण लोक 
कंटाळली आहेत मुलांचे द र घे यासाठ  लोकांना वेळ नाह  एवढे लोक कंटाळलेले आहेत. 
हणजे या पीएमपीएमएल या कमचा-यांने या या मुलांकडे ल  कुठल दयायच, एकतर 

शाळा सु  झाले या आहेत या कमचा-यांना कती ञास दयायचा हे तर  ठरवल पाह ज.े तो 
माणुसच नाह  का, याला फॅिमली, कुटंूब नाह  का. या यावर खुलासा करावा.  आप याकड ल 
पीएमपीएमएल या ाय हरनां वा टेल तशा डयूटया दले या आहेत. हे आ ह  िस द क न 
दाखवल आहे. आ ह  पेपरला मु ाम दलेले नाह . मलातर काह च इ े ट नाह  पेपरला बातमी 
आलीच पाह जे आ ण काह तर  तो खुलासा झालाच पाह जे. मोठ  हेडलाईन आली पाह ज.े 
कमचा-यांचे  सुटले पाह जे. आ ह  मंुढे साहेबां या वरोधात बोललो नाह त. असं हायला 
नको क  आ ह  यां या वरोधात बोलतोत याचा अथ आ ह  मंुढे साहेबां या वरोधात आहोत, 
अजीबात नाह . मंुढे साहेबांचा जो वभाव आहे या याम ये पीएमपीएमएल चांगली सुधारली 
पाह जे. परंतु पीएमपीएमएल सुधार यापे ा आम या कमचा-यांची पळवणूक चाललेली आहे 
याला काय हणायच. दरवेळेला कुठलतर  एखादयाच नाव दयायच आ ण या माणे तु ह  
शासन करताय असं हणायचं. आप या कमचा-यांचे तु ह  पालक आहात यामुळे तु ह  ल  
घालून आ हांला या ठकाणी खुलासा करावा. सगळया लोकांना कळलं पाह जे क  आप या 
पीएमपीएमएल या ाय हर, कमचा-यांना कती ञास होतो आयु  साहेब खुलासा करावा. 
मा.एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह, खरतर दोन कमचा-
यांचा हा वषय आहे. दोन कमचार  िशपाई हणून सेवािनवृ  झाले आहेत. यां या 
भ व या या ने, यां या उदरिनवाहा या ने हा वषय या ठकाणी मांडलेला आहे. परंतु 
या सभागृहात चचा करत असताना स मा. गटनेते राहूल कलाटे, मंगलाताई यांनी दोन तीन 
मु े उप थत केलेले आहेत. या ठकाणी महापािलकेत आमची स ा आ या यानंतर कुठ याह  
कमचा-यांवर भेदभाव केला जाणार नाह  हे पह याच दवशी आ ह  अभीवचन दलं आहे. 
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पारदश  कारभार करत असताना, हणत असताना एखादयावर अ याय करायचा आ ण दुस-
यावर कुठतर  चुक या प दतीने याय दे याचा अशा प दतीचा कुठलाह  वषय पुढ या 
काळाम ये करणार नाह त कंवा माग याह  काळाम ये आ ह  केला नाह . ताई खरं आहे 
पीएमपीएमएल या कमचा-यां ब ल तु ह  खुप पोटतीडक ने हा वषय मांडत होता. मंुढे साहेबां 
सारखा एक चांगला अिधकार  या ठकाणी महापािलके या मा यमातून, पीएमपीएमएल या 
मा यमातून आपण आणला. एवढयासाठ  आणला क  लोकांना पु याम ये जा यासाठ  जो ञास 
होता तो ञास हा कमी झाला पाह जे. मला असं वाटतय क  मंुढे या य ामुळे िन तच   
कमचा-यां या ब ल या सम या आहेत ते सोड व यासाठ  मी मा.आयु  साहेबांना वनंती 
करतो क  मंुढे साहेबां बरोबर चचा क न आप या कमचा-यांना ञास होणार नाह  अशा 
प दतीची िन तच काळजी घे याची गरज आहे. पण ताई तु ह  बोलता बोलता दोन गो ी 
हण या क  मे ोचे काम चालू आहे आ ण आता रहदार ची सम या िनमाण झाली आहे. मला   

अस वाटतय क  आ ह  श द, अ ासन देतो, घोषणा करतो आ ण काह च करत नाह त अशी 
प र थती आम या काळाम ये होणार नाह . माग या वषा या काळाम ये आ ह  
महापािलकेम ये स ेम ये ये या या अगोदर मा.पंत धान यां या हा ते पु याम ये मे ोचे 
उदघाटन झाल आ ण पंपर  िचंचवडवािसयांना एक आशा लागली होती क  खरचं पंपर  
िचंचवडव न मे ो धावणार क  नाह . मा.पंत धानांनी घोषणा केली आ ण माल मा हतय क  
पाच वषा म ये मे ो धावली पाह जे. तु ह  वकासा या वरोधात नाह त, वकास झाला पाह जे 
अशी तुमची खुप चांगली भावना आहे. परंतु हा जो ञास पुढ या प नास-शंभर वषात ॅ फकची 
यव था चांग या प दतीने करायची असेलतर मे ोची सुरवात, मे ोच काम या गतीन चालू 
आहे, मला खाञी आहे पाच वषा या आत मे ोचा क प िन तच पुण होणार आहे. पुढ या 
काळाम ये पीएमपीएमएलची जी प र थती आहे, मला मा हती आहे क  पीएमपीएमएल या 
कॉ ॅ ट या बसेस या न काय होत होत, मला माग या काळाम ये जायचे नाह . बसेस 
कोणा या हो या या बसेसम ये काय गौडबंगाल होतं या संदभातह  जायच नाह . पण पुढ या 
काळाम ये पंपर  िचंचवड शहरातून जाणा-या नागर कांना एसी बसेस सु दा उपल ध क न 
दे याचे काम वशेषत: मह लानाह  वतंञ बसेस उपल ध क न दे याच काम आ ह  िन तच 
करतो. आपण चांगली चचा केली आहे मा.महापौरांना मी वनंती करतो क  हा वषय 
उपसूचनेसह मंजूर करावा, ध यवाद. 
मा.आरती च धे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  
मा.महापौर-  शहराचे जे काह   असतील ते वषय संप यानंतर घेऊ. 
मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आपले आभार मानतो 
क  आपण बोल यासाठ  परवानगी दली आहे, महापौर साहेब आपण आपला अिधकार 
वापर याब ल अिभनंदन. 
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मा.महापौर- मी कायमच माझा अिधकार वापरतो. आप या पाट सारख कोणाच बंधन नाह  
आम यावर, आ ह  सु दा पाट म ये काम केलेलं आहे, आ हांला माह ती आहे.      

मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. एकनाथ पवार यांचे 
मनापासून अिभनंदन करतो. यांनी सांगीतल क  आ ह  लोकशाह  जतन करतो. लोकशाह या 
प दतीने आ ह  जे काह  श द दलेले आहेत ते पाळतो आ ण आ ह  पाळणार आहोत. मे ो 
ब लचा मंगलाताईनी जो वषय सांगीतला याचा खुलासा केला, बाक चा पण यांनी खुलासा 
केलेला आहे. मधुन मधुन पञकार प रषदह  ते घेत असतात. यां या मनाला येईल ते बोलत 
असतात. आ ह  हात वर केला ते हा तु ह  बोलू देत नाह त. माझ हणण हेच आहे क  ख-या 
अथाने लोकशाह  जतन कर याचच काम कराव. जे मोद जीने िशकवले याच प दतीने करा. 
काह  लोकां या मनमज न सभागृह चालू नका. दुसर  गो  अशी आहे क  जो काळ ज हा तु ह  
इथ होता तो काळ तु ह  वसरलेला दसतात. 
मा.महापौर-  तु ह  वषयावर बोलावे, वषय सोडून बोलू नका. 
मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. पंधरा दवसापुव  
स मा. ने यांनी भा य केलेल असेल क  रा वाद या काळाम ये रा वाद नी अनेक उपसूचना 
देवून कोटयावधी पये लाटले आ ण आपली घर भरली. येथे वषय मांक १ ला उपसूचना, 
वषय मांक २ ला उपसूचना, वषय माक ३ ला उपसूचना एवढेच न हेतर माग यावेळेस 
वषयपञीकेवर नऊ वषय होते आ ण पाच वषयावर उपसूचना द या आ ण अ या बजेटला 
लँकेट आपण मंजूर  दली ती सु दा सभावृ ां या वषयाला.  

  (सभागृहात ग धळ) 
मा.महापौर - तु ह  वषय सोडून बोलू नका, वषयाला ध न बोलावे. या वषयाला आ ह  
उपसूचना देऊ शकतो या मंजूर क  शकतो. 
मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. नगरसिचवांनी सु दा 
कायदयाचा भंग क  नये. माग यावेळेस सभावृ ांत कायम करायचा होता या वषय मांक 
७ ला चुक या प दतीने लँकेट मंजूर  दली आहे. 
   (सभागृहात ग धळ) 
मा.महापौर- सवानी शांत रहावे, वषय सोडून बोलू नका. वषय मांक ३ हा उपसूचनेसह 
मंजूर करणेत येत आहे. पुढ ल वषय यावा आ ह  तु हांला बोल यासाठ  संधी देतो परंतु 
तु ह  वेगळया वषयावर चचा करता तु ह  वषयावर चचा करा. वषय ध न बोला. तुमचे जे 

 असतील ते ो रा दारे आ हांला कळवा ते िन त आ ह  घेवु. 
 
 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

 
 



20 
 
 
 
 
 
ठराव मांक – ५१                                        वषय मांक – ३ 
दनांक – २०/७/२०१७       वभाग- मा.आयु  

 
         संदभ – १)  मा.महापािलका आयु  यांचे प         

                                      . शा/२/का व/३१७/२०१७, द.३०/०६/२०१७ 

                                २) मा. वधी सिमती ठराव . १५ द.७/७/२०१७                          

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये ामपंचायत सेवेमधून वग झाले या कमचा-
यांपैक  १० वष सेवा पूण  न झाले या तथा प दहा वष सेवा पूण हो यासाठ  एक वषापयत 
कमी सेवा कालावधी असले या कमचा-यांची मा हती खालील माणे आहे. 

 

       ी.भालेकर सदािशव घमाजी यांनी यांचे द. -/०७/२०१५ च ेप ात ( द.१९/१०/२०१५ 
रोजी आवक) नमूद केले या बाबी व या अनुषंगाने केलेले मागणीचे अनुषंगाने पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेतील १० वष सेवा पुण होणेचे ीने मा.शासनामाफत ी.भालेकर सदािशव 
घमाजी व ी. बडकर तुकाराम ब सी यां या सेवेत भर घाल यास मा यता द यास सदर 
कमचा-यांना िनवृ ी वेतन व इतर आिथक फायदे अदा करणेकामी पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका आिथक भार उचलणेस तयार असलेबाबत व करणी शासनाचे अिभ ाय / 

मागदशन िमळणेकामी इकड ल प  . शा/०२/का व/१७६/२०१६ द.०२/०५/२०१६ अ वये 
शासनास प  दले आहे. यावर शासनाने प  .पीसीसी-३०१६/ . .३४८/न व-२२ द.२५ 
ऑ टोबर,२०१६  अ वये कळ वले आहे क  “मा.शासनाने वेळोवेळ  िनगिमत केलेले आदेश व 
िनयम तपासून पंपर  िचचंवड महानगरपािलकेने तुत करणी महानगरपािलके या तरावर 
उिचत िनणय यावा, तथा प कोणताह  िनणय घेत यामुळे सम या उ वणार नाह  याची द ता 
यावी  ” 

            महारा  नागर  सेवा (िनवृ ीवेतन)िनयम १९८२  मधील करण ५ (अहताकार  सेवा) 
मधील ५४(२) म ये खाली माणे तरतूद आहे. “ सेवािनवृ  होणा-या शासक य कमचा-याने 
िनवृ ीवेतनासाठ  केले या अहताकार  सेवे या कालावधीम ये, शासन सामा यत:एक वषाहून 

अ. . कमचा-याचे नाव व पदनाम 
मनपाकड ल 

िनयु  दनांक  
मनपामधील एकूण 

सेवा 

१. ी. भालेकर सदािशव 
घमाजी, िशपाई 

०३/१२/१९९७  ९ वष २९ दवस 

२. ी. बडकर तुकाराम ब सी, 
िशपाई 

०३/१२/१९९७  
९ वष २ म हने 

२९ दवस 
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अिधक नसेल इत या मुदतीची भर घालू शकेल आ ण ह  मुदत या िनयमा या तरतूद नुसार 
िनवृ ीवेतनासाठ  हशेबात घेता येईल.” 
 
        तुत करणी शासनाने यापूव  मनपास द.२५/१०/२०१६ चे प ा वये वर ल माणे 
मागदशन केले आहे. याम ये शासनाने तुत करणी महापािलकेनेच यांचे तरावर उिचत 
िनणय घेणेबाबत कळ वले आहे. यामुळे ी. भालेकर सदािशव घमाजी, िशपाई (सेवािनवृ )  व 
ी. बडकर तुकाराम ब सी, िशपाई (सेवािनवृ ) यां या पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील  १० 

वष सेवा पूण होणेचे ीने व िनवृ ीवेतनाकर ता कमान सेवा कालावधी पूण होणे या ीने या 
दो ह  कमचा-यांना िनवृ ीवेतन अदा करणेसाठ चा आिथक भार  उचल यास महानगरपािलका 
तयार अस यास  या दोन कमचा-यां या सेवेत एक वषापयत भर घालणे अथवा िशिथल करणेस 
व तदनंतर िनवृ ीवेतन अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच पीएमपीएमएल म ये 
अितर  असलेले कमचार  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये वग केलेले होते. सदरचे 
कमचार  पंपर  िचंचवड महापािलकेम ये वषानुवष काम करत होते परंतु या कमचा-यांना 
पु हा पीएमपीएमएल म ये बोलावून घेतले आहे. तथा प स ा महापािलकेम ये कमचा-यांची 
कमतरता भासत आहे. तर  या पीएमपीएमएल कमचा-यां या सेवा पुन : महानगरपािलकेम ये 
वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
             अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 

 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
            ------- 
मा.आरती च ध-े  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.  
 
ठराव मांक – ५२                                         वषय मांक – ४ 
दनांक – २०/७/२०१७         वभाग- मा.आयु  

               संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  

                       जा. . वभाअक/३/का व/११४/२०१७ द.५/०७/२०१७  

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

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

Defecation Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा ीय जनगणना २०११ नुसार पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका े ातील एकूण११,६८४ कुटंुबे अिभयानांतगत वैय क शौचालय 
उभारणी कर ता िनधी उपल ध करणे आव यक आहे.  सदर अिभयानाचे अनुषंगाने क  शासन 
व रा य शासन यांचेकडून अनु मे र.  २८७,०३,०००/-  व ५,०३,९१,०००/-  असे एकुण र.  
७,९०,९४,०००/- अनुदान ा  झाले आहे.  
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ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून येक लाभाथ स क  शासनाचे र.  ४०००/-, 
रा य शासनाचे र. .८०००/- व मनपा ह सा र. . ४०००/- या माणे वैय क घरगुती 
शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येत आहे. 

व छ महारा  अिभयान (नागर ) अंतगत महापािलकेने दनांक ३०/६/२०१७ अखेर केले या 
कायवाह ची मा हतीखालील माणे 

                                    प “अ” 

महानगरपािलकेच ेनाव 
पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका 

 

शेरा 
ज हा पुणे  

वैय क शौचालय बांधकामासाठ  अज केले या 

कुटंुबांची सं या 
१०८१७  

क  शासनाचे “ व छ भारत अिभयान” या 
संकेत 

थळावर अपलोड करणेत आले या एकूण 
अजाची सं या  

९६०५  

मंजूर अजाची एकूण सं या ६२३७  

बांधकाम सु  
झाले या 

शौचालयांची सं या 
वैय क घरगुती शौचालय ५४६९  

बांधकाम पूण 
झाले या 

शौचालयांची सं या 
वैय क घरगुती शौचालय ५०६७  

बांधकाम सु  
झाले या 

शौचालयांची सं या 
सामुदाियक शौचालय ३६१ सीटस  

बांधकाम पूण 
झाले या 

शौचालयांची सं या 
सामुदाियक शौचालय १७५सीटस 

म हला – ९४ िसटस 
कामकाज पूण 

पु ष – ८१ िसटस 
कामकाज पूण 

िनगत करणेत 
आलेला प हला ह ा ५४६९ लाभाथ  

GOI+GOM=३२८.१४ 

                  लाख 

GOI=२०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 
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सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर ) 
अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणेत येत आहे.     

मा.िनमला कुटे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
 (सभागृहात ग धळ) 
मा.महापौर-  वषया या संदभात बोलाव.े 
मा.मंगला कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह.  चचा करत असताना 
वषय मांक ३ ला मंजूर  कशी काय दली. 
मा.महापौर-  एकाला बोल यासाठ  संधी दलेली आहे. योगेश बहल बोलतात, बाक चे सु दा 
बोलणार आहेत. मंगलाताई तु ह  खाली बसावे. 
  (सभागृहात ग धळ)    

मा.मंगला कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. सद य बोलत 
असताना वषय कसा काय मंजूर करता. 
मा.महापौर-  वषय मांक ४ मंजूर. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल- ८१        ितकूल-०  

 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
         ------ 
      (सभागृहात ग धळ)    
 
मा.आरती च धे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
                                                         वषय मांक – ५ 
दनांक – २०/७/२०१७         वभाग- मा.आयु  

 
                 संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  

ULB =१०९.३८ लाख 
ULB =२०००/- 

ह सा 
 एकुण          ४३७.५२  लाख  

िनगत करणेत 
आलेला 

दुसरा ह ा 
३९७२ लाभाथ  

GOI+GOM=२३८.३२ 

                लाख 

GOI=२०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 

  ULB =७९.४४ लाख 
ULB =२०००/- 

ह सा 
 एकुण ३१७.७६ लाख  
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                         जा. . अक/३/का व/२६४/२०१७ द.५/०७/२०१७  

  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम मधील कलम ६७(अ) अ वये येक 

महानगरपािलकेने लगतपूववत  शासक य वषासंबंिधचा पयावरण स थती अहवाल शासनाकडून 
वेळोवेळ  वह त कर यात येईल, अशा प दतीने दरवष  ३१ जुल ैपूव  मा.महापािलका सभेकडे 
सादर करणे आव यक आहे. 

           पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा सन २०१६-१७ चा पयावरण थतीदशक अहवाल 

महारा  दूषण िनयं ण मंडळाने दले या ड .पी.एस.आय.आर. या मागदशक त वानुसार सव 
आव यक मा हती संबंिधत व वध वभागाकडून संकिलत क न यानुसार तयार कर यात आला 
आहे. सदर ा प अहवाल मा.महापािलका सभेस सादर करावयाचा आहे. 

              सबब पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचा सन २०१६-१७ चा पयावरण स थती अहवाल 
नजीक या मा.महापािलका सभेसमोर ठेवणेत येत आहे. 

मा.िनमला कुटे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत 
यावा अशी सूचना मी मांडतो. 
मा.तुषार हंगे -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर -  वषय मांक ५ सभासदांना अ यास कर यासाठ  तहकूब करणेत येत आहे. 
 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक – ५३                                         वषय मांक – ५ 
दनांक – २०/७/२०१७         वभाग- मा.आयु  

 
                 संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  

                         जा. . अक/३/का व/२६४/२०१७ द.५/०७/२०१७  

 
                वषय मांक ५ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.   

 अनुकूल- ८१         ितकूल- ० 

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

    (सभागृहात ग धळ)    

मा.राजू िमसाळ -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
ठराव मांक – ५४                                         वषय मांक – ६ 
दनांक – २०/७/२०१७         वभाग- मा.नगरसिचव 

वधी सिमती   
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                        अ) द.१९/०५/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  
  ब) द.०२/०६/२०१७  चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  
       क) द.१६/०६/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
 
मा.ड बू आसवाणी- मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल- ८१        ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
       ------   
मा.राजू िमसाळ -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
 
ठराव मांक – ५५                                         वषय मांक – ७ 
दनांक – २०/७/२०१७         वभाग- मा.नगरसिचव 

 
    मा.म हला व बालक याण सिमती      

        
                       अ) द.०६/०६/२०१७  चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  
       ब) द.२०/०६/२०१७ व द.२२/०६/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणेत  
               येत आहे.  
मा.ड बू आसवाणी- मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल- ८१        ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
         ------   
 
मा.राजू िमसाळ - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
ठराव मांक – ५६                                        वषय मांक – ८ 
दनांक – २०/७/२०१७        वभाग- मा.नगरसिचव 

 
मा.शहर सुधारणा सिमती   
 

                          अ) द.२३/०५/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  
   ब) द.१३/०६/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  
   क) द.२७/०६/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  
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मा.ड बू आसवाणी- मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल-८१        ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
         ------   
मा.राजू िमसाळ - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
ठराव मांक – ५७                                       वषय मांक – ९ 
दनांक – २०/७/२०१७       वभाग- मा.नगरसिचव 

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

                                                    
                        अ) द.२६/०५/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  
   ब) द.०९/०६/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  
मा.ड बू आसवाणी- मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
      यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल- ८१        ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ------   

मा.मंगला कदम -  मा.महापौर तु ह  लोकांच ऐकूण घेता तु ह  घाबरता. 
(सभागृहात ग धळ)  

मा.महापौर-   सवाना चचा कर यासाठ  वेळ दे यात येत आहे. जे काह  शहरातील  
असतील यावर चचा करायची आहे सगळयांनी जागेवर बसून यावे. 
मा.योगेश बहल -  मा.महापौर साहेब, तु ह  घाबरता. 
(सभागृहात ग धळ)  

मा.महापौर-  मी वत:चेच अिधकार वापरलेले आहेत. आ हांला कोणीह  िशकवू नये, सवाना 
बोल यासाठ  वेळ दला जाईल. तु हांला सु दा येकवेळेला बोल यासाठ  वेळ दलेला आहे. 
यावेळेला हात वर कराल याचवेळेस येकाला बोलू दल जाईल. तु ह  चचा क  शकता 

परंतु तु ह  पह यांदा खाली बसावे. जोपयत खाली आपण बसणार नाह त तोपयत चचा होणार 
नाह . रतसर हात वर करावे येकाला बोल यास दले जाईल. यांना बोलायच यांनी हात 
वर करा. 
मा.मंगला कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. यावेळेला एखादा 
सद य उभा राह यानंतर वषयांतर हणजे खुप काह  बोलले हणून वषयांतर झाल. 
तासंनतास वषयांतर केलतर ते वषयांतर होतं. 
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मा.महापौर-  तु ह  वषय सोडून बोलू नका. तु ह  वषयाला ध न बोला. तुमचा काय वषय 
आहे याला ध न बोला. तु ह  येक गो  आ हांला िशकवू नका.  

मा.मंगला कदम – मा.महापौर साहेब, तु ह  या शाळेतून िशकून गेलात या तालमीम ये 
तु हांला असं िशकवल न हतं. या तालमीम ये तु ह  तसं िशकलेल नाह त. हणून 
महापौरांनी महापौरां या खुच वर बस यानंतर वत:चा स मान ठेवावा. 
मा.महापौर- तु ह  फ  वषयावर बोला माझे अिधकार िशकवायची गरज नाह . तु ह  
वषयाला ध न बोला.                

 (सभागृहात ग धळ)  

मा.महापौर-  आ ह  या पाट त होतो या पाट तून आ ह  सभा याग क न गेलेलो आहे. 
तु ह  वषयाला ध नच बोलावे. माझे काय अिधकार आहेत ते तु ह  मला िशकवायची गरज 
नाह . तु ह  वषयावरती बोला बाक च बोलू नका. 
मा.मंगला कदम -  मा.महापौर साहेब, आता जी मी बोलते तो वषयपञीकेवर ल वषय नाह . 
सभागृहात जनरल बोल यासाठ  उभे आहोत.  

मा.महापौर-  शहराचे जे काह  वषय आहेत या संबंधीत बोला आमचे अिधकार तु ह  
आ हांला सांगू नका एवढच सांगायच आहे.  रंगरोडवर चचा करायची आहे यावर बोला.  

(सभागृहात ग धळ)  

मा.मंगला कदम -  मा.महापौर साहेब, आ हांला रंगरोडवर चचा करायची आहे, आ हांला 
वाईन यूवर चचा करायची आहे, आ हांला आरो यावर चचा करायची आहे. 

मा.महापौर-  याच वषयावर तु ह  बोला बाक  बोलू नका. 
मा.मंगला कदम - मा.महापौर साहेब, तुमचे अिधकार आ हांला माह ती आहेत, आ ह  सु दा 
या खुच वर आड च वष बसलेलो आहोत. आ हांला या खुच च मह व सांगायची आव यकता 

नाह .    

(सभागृहात ग धळ)  

मा.महापौर- मा या अिधकाराची तु हांला काय त ार माझी करायची ती करा. तु ह  फ  
वषयावर बोलानां. वषयावर चचा क . रंगरोडची आ हांला सु दा काळजी आहे.  यामुळे 
तु ह  फ  वषयावर चचा करा.   

मा.िसमा सावळे -  मा.महापौर साहेब, सभागृहात िभञा श द वापरला. 
मा.मंगला कदम -  मा.महापौर साहेब, या यापे ा वाईट श द सभागृहाने ऐकलेत. तु हांला 
कोणती भीती वाटते तु ह  वषय लगेच मंजूर करता.    

(सभागृहात ग धळ)  
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मा.महापौर-  आपण रंगरोडवर नंतर चचा क  सवाचे आभार मानून आजची सभा संपली असे 
मी जाह र करतो.  

      -----  
 
 
 
                                            (िनतीन (आ पा) ताप काळजे) 
                                                 महापौर 
                                            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                   पंपर  -४११ ०१८.    
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय 
मांक-नस/९/का व/३१८/२०१७ 
दनांक - २७/०७/२०१७   
 

                                                  
                                       नगरसिचव 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                  पंपर  – ४११ ०१८.   

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

      कायवाह साठ  रवाना.            


