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

कायप का मांक – ७० 
सभावृ ांत 

दनांक – २०.०२.२०१७                    वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची फे ूवार -२०१७ ची मा.महापािलका सभा सोमवार 
द.२०.०२.२०१७ 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.पांढरकर िनलेश शंकरराव 

 
      (मा.महापौर व मा.उपमहापौर सभागृहात उप थत न हते.) 

 
 

यािशवाय मा.गावडे - सह आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.तळदेकर -  
मु यलेखाप र क, मा.डोईफोडे, मा.खोसे, मा.दुगुडे -सहा.आयु , मा.कांबळे - .िश णािधकार  
(मा यिमक )  मा.पवार - कायदा स लागार हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
                                 ----------- 
 सभा कामकाजासाठ  नेमले या वेळ  आव यक गणसं या सभागृहात नस याने 
उप थत स मा.सद य यांनी सोमवार द.२७/२/२०१७ रोजी दुपार  २.०० पयत सभा तहकूब 
केली.  
      ----- 
 

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

कायप का मांक – ७० 
सभावृ ांत 

( द.२०/२/२०१७ (२.००) ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – २७.०२.२०१७                     वेळ – दुपार  २.०० वाजता  
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.२०/०२/२०१७ (द.ु२.०० वा.) ची तहकूब 
मा.महापािलका सभा सोमवार द.२७.०२.२०१७ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस 

खालील स मा.सद य उप थत होते.  
 

१.   मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब     -     महापौर 
२.  मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 
३.  मा.चा शीला भाकर कुटे 
४.  मा.नेटके सुमन राज  
५.  मा.शमीम पठाण  
६.  मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल  
७.  मा.अपणा िनलेश डोके 
८.  मा.मासुळकर समीर मोरे र 
९.  मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 
१०.  मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    
११.  मा. वमलताई सुरेश जगताप 
१२.   मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 
१३.   मा.जवळकर वैशाली राहुल 
१४.   मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 
१५.   मा.लोखंडे गोर  जाकाराम    
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यािशवाय मा.गावडे - सह आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.तळदेकर -  
मु यलेखाप र क, मा.दुधेकर, मा.पठाण- सह.शहर अिभयंता, मा.डोईफोडे, मा.माने, मा.दंडवते, 
मा.कडुसकर, मा.अ ेकर, मा.खोसे, मा.दुगुडे मा.बोदडे -सहा.आयु , मा.कांबळे - 
.िश णािधकार  (मा यिमक), मा.पवार - कायदा स लागार हे अिधकार  सभेस उप थत 

होते. 
                                 ----------- 
मा.महापौर - उप थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार  वग, प कार, 
नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 
मा.अपणा डोके- मा.महापौर साहेब, आजची सभा गु वार द.२०/४/२०१७ रोजी दुपार  २.३० 
पयत तहकूब करणेत यावी अशी सूचना मी मांडते. 
मा.अिमना पानसरे- मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देते. 
मा.महापौर-  आजची सभा गु वार द.२०/४/२०१७ रोजी दुपार  २.३० पयत तहकूब करणेत 
येत आहे. 
      -------       
 

(धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

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

कायप का मांक – ७० 
सभावृ ांत 

( द.२०/२/२०१७ (द.ु२.००) व द.२७/२/२०१७ (द.ु२.००)  ची तहकूब सभा) 
 
 

दनांक – २०.०४.२०१७                     वेळ – दुपार  २.३० वाजता  
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.२७/०२/२०१७ (द.ु२.०० वा.) ची तहकूब           
मा.महापािलका सभा गु वार द.२०.०४.२०१७ रोजी दुपार  २.३० वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस 

खालील स मा.सद य उप थत होते.  
 

१) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे   - महापौर 
२) मा.शैलजा अ वनाश मोरे           - उपमहापौर  
३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 

४) मा.साधना अंकुश मळेकर 

५) मा.अ नी संतोष जाधव 

६) मा.सार का िशवाजी स ते 

७) मा.राहुल गुलाब जाधव 

८) मा.वसंत भाकर बोराटे 

९) मा.बुड सुवणा वकास 

१०) मा.तापक र वनया द प (आबा) 
११) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 

१२) मा.डोळस वकास ह र ं  

१३) मा.उंडे ल मण ध डू 

१४) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 

१५) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१६) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  
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१७) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

१८) मा.बारसे यांका वण 

१९) मा.लांडगे सा रका संतोष 

२०) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२१) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२२) मा.सावळे िसमा र वं  

२३) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

२४) मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 

२५) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

२६) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

२७) मा.केशव हनुमंत घोळवे 

२८) मा.तुषार रघुनाथ हंगे 

२९) मा.अ नी िभमा बोबडे 

३०) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

३१) मा.संजय बबन नेवाळे 

३२) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 
३३) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

३४) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाणे 

३५) मा.उ म काश कदळे 

३६) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

३७) मा.जावेद रमजान शेख 

३८) मा.यादव मीनल वशाल 

३९) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

४०) मा. मोद कुटे 

४१) मा.राजू िमसाळ 

४२) मा.बाबर शिमला राज ू

४३) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

४४) मा.खानोलकर ा महेश 
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४५) मा.भ डवे संिगता राज  

४६) मा.मोरे र महादू भ डव े

४७) मा.ढाके नामदेव जनादन  

४८) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

४९) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

५०) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव 

५१) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
५२) मा.अपणा िनलेश डोके 

५३) मा.गावडे राज  तानाजी 
५४) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 

५५) मा.जय ी वसंत गावडे 

५६) मा.कोमल दपक मेवानी 
५७) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

५८) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
५९) मा.पाडाळे िनता वलास 

६०) मा.काळे उषा दलीप 

६१) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

६२) मा.बारणे अचना तानाजी 
६३) मा.अिभषेक गो वंद बारणे 

६४) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारणे 

६५) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

६६) मा.बारणे माया संतोष 

६७) मा.िनलेश हरामण बारणे 

६८) मा.वाघमारे अ नी व म 

६९) मा.कामठे तुषार गजानन 

७०) मा.च धे आरती सुरेश 

७१) मा.क पटे सं दप अ ण 

७२) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 
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७३) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

७४) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

७५) मा.चं कांत बारकु नखाते 

७६) मा.बापु उफ श ु न िसताराम काटे 

७७) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

७८) मा.मंुढे उषा अंकुश 

७९) मा.कदम शिशकांत गणपत 

८०) मा.लोखंडे चंदा राजू 

८१) मा.आशा धायगुडे-शडगे 

८२) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

८३) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

८४) मा.नवनाथ द ू जगताप 

८५) मा.संतोष बबन कांबळे 

८६) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

८७) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

८८) मा.हषल म छं  ढोरे  

   यािशवाय मा.तानाजी िशंदे–अित.आयु , मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.तळदेकर -
मु यलेखाप र क, मा.च हाण- .शहर अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय-आरो य वैदयक य 
अिधकार , मा.लांडे-मु यलेखापाल, मा.गावडे-सहआयु , मा.पाट ल, मा.दुधेकर-सहशहर 
अिभयंता, मा.सुरगुडे - वकास अिभयंता, मा.डोईफोडे, मा.खोसे, मा.दंडवते, मा.कडुसकर, 
मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर-सहा.आयु , मा.आवार - शासन अिधकार  (िश णमंडळ), मा.िनकम, 
मा.कुलकण , मा.बरशे ट , मा.ग टूवार, मा.पाट ल, मा.घुबे-कायकार  अिभयंता, मा.खोत-
शा.अिधकार , 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 बंध,ु 
नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 
  

अ) मा.महापािलका सभा -६४ द.१७/१०/२०१६, द.१८/१०/२०१६,  

द.२०/१०/२०१६(द.ु४.०० वा.), द.२३/११/२०१६ (द.ु२.००वा.) व द.२८/११/२०१६ 
(द.ु२.००वा.) चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  

ब) मा.महापािलका सभा -६५ द.१९/११/२०१६, द.२३/११/२०१६ (द.ु३.००  
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   वा.) व द.२८/११/२०१६ (द.ु३.०० वा.) चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे  

   मा.महापौर यांनी कट केले.  

क) मा.महापािलका सभा -६७ द.४/१/२०१७ (द.ु२.०० व द.ु३.०० वा.), द.५.१.२०१७ 
व द.६/१/२०१७ चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले.  

                               ----- 
 

मा.आरती च ध-ेमा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
ठराव मांक - २१                वषय मांक – १ 
दनांक – २०/४/२०१७              वभाग – मा.आयु  
                संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                         वभाअक/३/का व/१३/२०१७ द. ८/२/२०१७    

 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  शौचालयनाह  
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 एकूण ११,६८४ 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 खालील माणे अनुदान ा  झाले आहे. 
व छ महारा  अिभयान (नागर )  क शासन व रा य शासन ह सा वाटप त ा 
 तपशील क  शासन अनुदान रा य शासन अनुदान 

१ वैयि क घरगुती शौचालय २,४४,९६,०००/- ४,८९,९२,०००/- 
२ सामुदाियक शौचालय ३४,६७,०००/- ११,५६,०००/- 
३ व छ महारा अिभयानाचे ँ डग 

(मािहती, िश ण व सार आिण 
जन जागृती) 

५,९०,०००/- १,९७,०००/-     

४ मताबांधणी १,५०,०००/- ४६,०००/- 
५ एकूण २,८७,०३,०००/- ५,०३,९१,००० /- 
  क शासनव रा य शासन एकूण 

अनुदान  
७,९०,९४,०००/- 

 
वर ल माणे ा  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. 
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व छ महारा  अिभयान (नागर ) अंतगत महापािलकेने दनांक ३१/१/२०१७ अखेर केले या 

कायवाह ची मा हतीखालील माणे 
         प  “अ” 

 
  सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर ) 
अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणेत आला.  
 
मा.आशा धायगुडे-शडगे – मा.महापौर साहेब,  ठरावाला अनुमोदन देते. 

महानगरपािलकेच ेनाव पपरी चचवड 
महानगरपािलका 

 
शेरा 

िज हा  पुण े  
वैयि क शौचालय बांधकामासाठी अज केले या 
कुटुंबांची सं या ८८२१  

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

६८८३ 
 

मंजूर अजाची एकूण सं या ४५४५  
बांधकाम सु  

झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैयि क घरगुतीशौचालय ४०७५ 
 

बांधकाम पूण 
झाले या 

शौचालयांची सं या 
वैयि क घरगुती शौचालय ३८७१ 

 

बांधकाम सु  
झाले या 

शौचालयांची सं या 
सामुदाियक शौचालय ३६१ सीटस 

 

बांधकाम पूण 
झाले या 

शौचालयांची सं या 
सामुदाियक शौचालय १७५सीटस 

 

िनगत करणेत आलेला 
पिहलाह ा ४४१५लाभाथ  

GOI+GOM=२६४.९० 
लाख 

GOI =२०००/- व  
GOM= ४०००/-

िह सा 

ULB = ८८.३० लाख ULB = २०००/- 
िह सा 

 एकुण ३५३.२०लाख  

िनगत करणेत आलेला 
दुसरा ह ा २४३६लाभाथ  GOI+GOM=१४६.१६ 

लाख 

GOI =२०००/- व  
GOM= ४०००/-

िह सा 

  ULB = ४८.७२ लाख ULB = २०००/- 
िह सा 

 एकुण १९४.८८ लाख  
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 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.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
ठराव मांक - २२                वषय मांक – २ 
दनांक – २०/४/२०१७              वभाग – मा.नगरसिचव 

मा.म हला व बालक याण सिमती    
  

अ) द. २८/१२/२०१६ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
 

मा.योगीता नागरगोजे  - मा.महापौर साहेब,  ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

अनुकूल - ८१      ितकूल- ० 

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

        ------ 
मा.महापौर -  सवाचे आभार मानुन ह  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/३००/२०१७ 
दनांक - २१/०७/२०१७       

                                                                                               
                                      नगरसिचव 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                  पंपर  – ४११ ०१८.   

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


