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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – ४३ 

सभावृ ांत 
दनांक – २०.०५.२०२०               वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे म-े २०२० ची मािसक मा. 
महापािलका सभा बुधवार दनांक २०.०५.२०२० 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.उषा उफ माई मनोहर ढोरे       महापौर 

२) मा.तुषार रघुनाथ हंगे            उपमहापौर 

३) मा.द ा य बाबूराव सान े

४) मा.बुड सुवणा वकास 

५) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

६) मा.लांडगे र व ल मण 

७) मा.लांडगे राज  कसनराव 

८) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

९) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

१०) मा.सावळे िसमा र वं  

११) मा.अनुराधा गणपत गोरख े

१२) मा.अ नी िभमा बोबडे 

१३) मा.संजय बबन नेवाळे 

१४) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

१५) मा.घोलप कमल अिनल 

१६) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 
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१७) मा.जावेद रमजान शेख 

१८) मा.बाबर शिमला राजू 

१९) मा.अिमत राज  गावडे 

२०) मा.ढाके नामदेव जनादन  

२१) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

२२) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

२३) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

२४) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
२५) मा.ड बू आसवानी ( हरानंद) 
२६) मा.पवार मिनषा मोद 

२७) मा.अिभषेक गो वंद बारण े

२८) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

२९) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

३०) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
३१) मा.कामठे तुषार गजानन 

३२) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

३३) मा. व ठल उफ नाना काटे 

३४) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

३५) मा.आशा धायगुडे-शडग े

३६) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

३७) मा.संतोष बबन कांबळे 

 

  यािशवाय मा.संतोष पवार- मा.अित र  आयु  (१), मा.पवार-अित र  
आयु  (२), मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.सवणे – .सह शहर अिभयंता, 
मा.इंदलकर, मा.बोदडे- सहा यक आयु  हे अिधकार  सभेस  उप थत  होते. 

                    ----                          
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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.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, सभागृहात गणसं या नस यामुळे 
गणसं येअभावी ह  सभा तहकूब करणेत यावी अशी सूचना मी मांडतो. 
मा.मिनषा पवार -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो.  
मा.महापौर- गणसं येअभावी आजची सभा सोमवार द.१/६/२०२० रोजी दुपार  
१.३० पयत तहकूब करणेत येत आहे. 
          -----     
 

(मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे) 
महापौर 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
 पंपर  -४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – ४३ 

सभावृ ांत 
( द.२०/५/२०२० (दु .२.०० वा.) ची तहकूब सभा) 

 
दनांक – १.६.२०२०                 वेळ – दुपार  १.३० वाजता 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे मे- २०२० ची तहकूब मा. 
महापािलका सभा सोमवार दनांक १.६.२०२० रोजी दुपार  १.३० 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.उषा उफ माई मनोहर ढोरे       महापौर 

२) मा.तुषार रघुनाथ हंगे            उपमहापौर 

३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 

४) मा. वीनल क पल हे  े

५) मा.द ा य बाबूराव सान े

६) मा.अ नी संतोष जाधव 

७) मा.सार का िशवाजी स ते 

८) मा.राहुल गुलाब जाधव 

९) मा.वसंत भाकर बोराटे 

१०) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे   

११) मा.बुड सुवणा वकास 

१२) मा.तापक र वनया दप (आबा)   

१३) मा.डोळस वकास ह र ं  

१४) मा.उंडे ल मण ध डू 
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१५) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 

१६) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१७) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१८) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

१९) मा.बारसे यांका वण 

२०) मा.अ जत दामोदर ग हाण े

२१) मा.बोईनवाड यशोदा काश 

२२) मा.लांडगे सा रका संतोष 

२३) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२४) मा.सतंोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२५) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

२६) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२७) मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडग े

२८) मा.सावळे िसमा र वं  

२९) मा.ल ढे न ता योगेश 

३०) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

३१) मा.लांडे व ांत वलास 

३२) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

३३) मा.राहुल हनुमंतराव भोसल े

३४) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

३५) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३६) मा.अनुराधा गणपत गोरख े

३७) मा.केशव हनुमंत घोळव े

३८) मा.मंगला अशोक कदम 

३९) मा.अ नी िभमा बोबडे   

४०) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 
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४१) मा.संजय बबन नेवाळे 

४२) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

४३) मा.भालेकर वण महादेव 

४४) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

४५) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

४६) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

४७) मा.घोलप कमल अिनल 

४८) मा.उ म काश कदळे 

४९) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

५०) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

५१) मा.यादव मीनल वशाल 

५२) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

५३) मा. मोद कुटे 

५४) मा.राजू िमसाळ 

५५) मा.शैलजा अ वनाश मोरे             

५६) मा.बाबर शिमला राजू 

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.क णा शेखर िचंचवडे 

६४) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
६५) मा.अपणा िनलेश डोके 

६६) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 
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६७) मा.गावडे राज  तानाजी 
६८) मा.जय ी वसंत गावडे 

६९) मा.कोमल दपक मेवानी 
७०) मा.सुल णा राजू धर 

७१) मा.शाम गणपतराव लांडे 

७२) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

७३) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

७४) मा.कदम िनक ता अजुन 

७५) मा.सं दप बाळकृ या वाघेरे  

७६) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
७७) मा.ड बू आसवानी ( हरानंद) 
७८) मा.नढे वनोद जयवंत 

७९) मा.पाडाळे िनता वलास 

८०) मा.काळे उषा दलीप 

८१) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

८२) मा.पवार मिनषा मोद 

८३) मा.बारणे अचना तानाजी 
८४) मा.अिभषेक गो वंद बारण े

८५) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

८६) मा. अॅड.भोसले सिचन सुरेश 

८७) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८८) मा.बारणे माया संतोष 

८९) मा.िनलेश हरामण बारण े

९०) मा.वाघमारे अ नी व म 

९१) मा.दशले रेखा राजेश 

९२) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
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९३) मा.ममता वनायक गायकवाड 

९४) मा.कामठे तुषार गजानन 

९५) मा.च धे आरती सुरेश 

९६) मा.क पटे सं दप अ ण 

९७) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

९८) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

९९) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

१००) मा.चं कांत बारकु नखाते 

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 

१०५) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

१०६) मा.मुंढे उषा अंकुश 

१०७) मा.कदम शिशकांत गणपत 

१०८) मा.लोखंडे चंदा राजू 

१०९) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

११०) मा.आशा धायगुडे-शडग े

१११) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

११२) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

११३) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

११४) मा.राजापुरे माधवी राज  

११५) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

११६) मा.नवनाथ द ू जगताप 

११७) मा.संतोष बबन कांबळे 

११८) मा.सोनवणे शारदा हरेन 
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११९) मा.हषल म छं  ढोरे  

१२०) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

१२१) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

१२२) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू

१२३) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े 

  

(कोरोना ादुभावा या पा भूमीवर सभा आयोजनाकामी केले या उपाययोजनानुसार 
काह  स मा.नगरसद यांना On Line सभेम ये सहभागाक रता मा.गटनेते यांचेमाफत 
स मा. सद यांची नावे सभेपूव  देणेबाबत कळ वणेत आले असता मा.तापक र 
वनया दप (आबा), मा.गीता सुिशल मंचरकर, मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे व 
मा.वाघमारे आ नी व म हे स मा.सद य On Line  सभेम ये सहभागी झाले 
अस याचे मा.मु य मा हती व तंञ ान अिधकार  यांनी कळ वले अस याने सभा 
कामकाज िनयमावलीतील िनयम . ११३ नुसार सदर उपरो  चार स मा.सद य 
पुणवेळ सभेस हजर होते असे मान यात यावे तसेच यां या रतसरपणे 
हजेर पञकावर वा -या घेवून हजेर  न द वणेत यावी या माणे मा.महापौर यांनी 
लेखी िनदश दले अस याने या माणे सभावृ ांतात न द घेणेत आली असे.) 
    यािशवाय मा. ावण हड कर-आयु , मा.पाट ल-अित र  आयु  (१), 
मा.पवार-अित र  आयु  (२), मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.कंुभोजकर- 
मु य लेखाप र क, मा.पाट ल- शहर अिभयंता, मा.कोळंब-े मु य लेखा अिधकार , 

मा.डॉ.रॉय- आरो य वैदयक य अिधकार , मा.तुपे, मा.िनकम, भालकर - सह शहर 
अिभयंता, मा.सवण-े .सह शहर अिभयंता, मा.िचतळे, मा.अलमलेकर, मा.जोशी, 
मा.खांडेकर, मा.दुरगुडे, मा.झगडे, मा.बोदडे- सहा.आयु , मा.पोमण- मु य मा हती 
व तंञ ान अिधकार , मा.डॉ.वाबळे- अिध ाता वायसीएमएच, मा.तांब,े मा.कुकण , 
मा.वाघुडें- कायकार  अिभयंता 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.राज  गावडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
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        वषय मांक – १ 
दनांक – १/६/२०२०           वभाग- मा.आयु  

 
       संदभ – १) मा.सागर आंगोळकर, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव– 

             २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .५९६५ द.२७/११/२०१९ 

             ३) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ४८३ द.०६/०१/२०२० 

        ४) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ४९६ द.२०/०१/२०२० 

 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके माफत खाजगी वाटाघाट ने भूसंपादन 
करताना संबंिधत जिमन मालकास मोबदला अदा करताना मा.महापािलका सभा 
ठराव .३९९ द. २१/११/२०१३ नुसार मंजूर कायप दतीत व धोरणानुसार कायवाह  
करावया या करणात नुकसान भरपाई अदा करताना ३०% दलासा र कम दे यास 
मा यता देणेत आली आहे. तदनंतर मा.महापािलका सभा ठराव .७७४ 
द.२०/११/२०१५ अ वये सदर धोरणात बदल क न न वन भूसंपादन कायदा २०१३ 
मधील तरतूद  नुसार या िमळकत धारकांचे े  ० ते ३०० चौ मी. आहे अशा 
बािधत छो या छो या िमळकतधारकांना १००% दलासा र कम व ३०० चौ.मी पे ा 
जा त े ाचे भूखंड धारकांना ३०% दलासा र कम या माणे मा यता देणेत 
आलेली आहे. सबब, द.२०/११/२०१५ नंतर ३०० चौ.मी. पे ा मो या भूखंडाचे 
वभाजन क न तुकडा ३०० चौ.मी. पे ा कमी े ाचा भूखंड केले या सव 
करणात सां वना र कम ३०% इतक च देय रा हल यास मा यता देणेत यावी. 

मा.अॅड.मोरे र शडेग े-  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ चा वचार पुढ ल 
सभेचेवेळ  करणेत यावा अशी सूचना मी मांडतो. 
मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ु-  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
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ठराव मांक - ५४१        वषय मांक – १ 
दनांक – १/६/२०२०            वभाग- मा.आयु  

 
    संदभ – १) मा.सागर आंगोळकर, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव– 

           २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .५९६५ द.२७/११/२०१९ 

           ३) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ४८३ द.०६/०१/२०२० 

      ४) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ४९६ द.२०/०१/२०२० 

 
       वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा.  
 
 अनुकूल- ८१        ितकूल- ० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले. 
       ------ 
मा.संतोष ल ढे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो.   

ठराव मांक - ५४२        वषय मांक – २ 

दनांक – १/६/२०२०            वभाग- मा.आयु  
 
     संदभ- १) मा. वधी सिमतीकड ल ठराव .३३ द.२०/३/२०२० अ वये.    
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका शहरा या ह तील आजपयत व वध 
वा तंुना हणजेच चौक, उ ान,े र ते, व ती व इतर  ठकाणी नामिनदशक फलक 
कर यात आले आहेत. तसेच उ डाणपुल व पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
इमारतींना दे यात आलेले “महा मा योितबा फुल”े हे नाव चुक चे असुन यात 
दु ती क न “महा मा जोतीराव फुल”े हे यो य व महारा  शासना या वतीने 
वापरात असलेले नाव देणेस. तसा अ यादेश काढणेस आ ण आजपासून संपुण 
महानगरपािलके या कामकाजात सु ा “महा मा जोतीराव फुल”े असा उ लेख करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 
मा.राज  लांडगे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता—  

      अनुकूल-८१        ितकूल- ० 
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अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले. 
       ------ 
मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो.   
 

        वषय मांक – ३ 

दनांक – १/६/२०२०            वभाग- मा.आयु  
 
 

   संदभ- १) मा. वधी सिमतीकड ल ठराव .३७ द.८/५/२०२० अ वये.  
   

ी.सुरेश पुंडिलक साळंुके, मु य उ ान अिध क हे माहे फे ुवार  २०२० अखेर 
िनयत वयोमानानुसार सेवा िनवृ  झालेल ेअसून सदरचे पद र  झालेल ेआहे. 
सदर मु य उ ान अिध क या पदावर उ ान अिध क पदावर ल कायरत कमचा-
यांपैक  ी.द ा य नामदेव गायकवाड, उ ान अिध क हे सेवाजे  असुन सदर 
पदाकर ता आव यक शै णक व अनुभव अहता धारण कर त आहेत. तर  मु य 
उ ान अिध क या पदावर ी.द ा य नामदेव गायकवाड (उ ान अिध क) यांची 
पदो नतीन ेनेमणुक करणेस मा यता देणेत यावी. 
मा.अॅड.मोरे र शेडग े-  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.केशव घोळवे - मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या व ुत वभागाकडे कायकार  अिभयंता ( व) या पदाचे 
एकुण ८ पदे शासन मंजूर असून स  थतीत एकुण ६ कायकार  अिभयंता ( व) 
कायरत आहेत. उवर त २ र  पदापैक  १ पद खु या संवगातील आहे. उप 
अिभयंता ( व) या संवगातील ी. च हाण मा णक मा ती यांची महापािलकेत 
एकुण सेवा २९ वष पूण झाली असून उप अिभयंता ( व) या पदावर ११ वष सेवा 
झालेली आहे. कायकार  अिभयंता ( व) या पदाकर ता आव यक असलेली शै णक 
अहता व अनुभव ी. च हाण मा णक मा ती, उप अिभयंता ( व) हे धारण करत 
असुन उप अिभयंता ( व) पदाची सेवाजे ता याद नुसार दे खल ते जे  अस याने 
यांना खु या संवगात र  असले या कायकार  अिभयंता ( व) या पदावर 

पदो नती देणेस मा यता देणेत यावी. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
व ुत वभागाकडे कायकार  अिभयंता ( व) या पदाचे एकुण ८ पदे शासन मंजूर 
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असून स  थतीत एकुण ६ कायकार  अिभयंता ( व) कायरत आहेत. उवर त २ 
पदे र  आहेत. उप अिभयंता ( व) या संवगातील ी. दलीप ीरंग धुमाळ यांची 
महापािलकेत एकुण सेवा २९ वष पूण झाली असून उप अिभयंता ( व) या पदावर 
११ वष सेवा झालेली आहे. कायकार  अिभयंता ( व) या पदाकर ता आव यक 
असलेली शै णक अहता व अनुभव ी. दलीप ीरंग धुमाळ, उप अिभयंता ( व) 
हे धारण करत अस यान,े उप अिभयंता ( व) पदाचे सेवाजे तेनुसार, र  
असले या कायकार  अिभयंता ( व) या पदावर यांना पदो नती देणेस मा यता 
देणेत यावी. 
मा.बाबासाहेब िञभूवन - मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 
मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 

ठराव मांक - ५४३        वषय मांक – ३ 

दनांक – १/६/२०२०            वभाग- मा.आयु  
 

  संदभ- १) मा. वधी सिमतीकड ल ठराव .३७ द.८/५/२०२० अ वये.  
   

ी.सुरेश पुंडिलक साळंुके, मु य उ ान अिध क हे माहे फे ुवार  २०२० 
अखेर िनयत वयोमानानुसार सेवा िनवृ  झालेल ेअसून सदरचे पद र  झालेल े
आहे. सदर मु य उ ान अिध क या पदावर उ ान अिध क पदावर ल कायरत 
कमचा-यांपैक  ी.द ा य नामदेव गायकवाड, उ ान अिध क हे सेवाजे  असुन 
सदर पदाकर ता आव यक शै णक व अनुभव अहता धारण कर त आहेत. तर  
मु य उ ान अिध क या पदावर ी.द ा य नामदेव गायकवाड(उ ान अिध क) 
यांची पदो नतीन ेनेमणुक करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या व ुत वभागाकडे कायकार  अिभयंता ( व) या पदाचे एकुण ८ 
पदे शासन मंजूर असून स  थतीत एकुण ६ कायकार  अिभयंता ( व) कायरत 
आहेत. उवर त २ र  पदापैक  १ पद खु या संवगातील आहे. उप अिभयंता ( व) 
या संवगातील ी. च हाण मा णक मा ती यांची महापािलकेत एकुण सेवा २९ वष 
पूण झाली असून उप अिभयंता ( व) या पदावर ११ वष सेवा झालेली आहे. 
कायकार  अिभयंता ( व) या पदाकर ता आव यक असलेली शै णक अहता व 
अनुभव ी. च हाण मा णक मा ती, उप अिभयंता ( व) हे धारण करत असुन उप 
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अिभयंता ( व) पदाची सेवाजे ता याद नुसार दे खल ते जे  अस याने यांना खु या 
संवगात र  असले या कायकार  अिभयंता ( व) या पदावर पदो नती देणसे 
मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या व ुत 
वभागाकडे कायकार  अिभयंता ( व) या पदाचे एकुण ८ पदे शासन मंजूर असून 
स  थतीत एकुण ६ कायकार  अिभयंता ( व) कायरत आहेत. उवर त २ पदे र  
आहेत. उप अिभयतंा ( व) या संवगातील ी. दलीप ीरंग धुमाळ यांची 
महापािलकेत एकुण सेवा २९ वष पूण झाली असून उप अिभयंता ( व) या पदावर 
११ वष सेवा झालेली आहे. कायकार  अिभयंता ( व) या पदाकर ता आव यक 
असलेली शै णक अहता व अनुभव ी. दलीप ीरंग धुमाळ, उप अिभयंता ( व) 
हे धारण करत अस यान,े उप अिभयंता ( व) पदाचे सेवाजे तेनुसार, र  
असले या कायकार  अिभयंता ( व) या पदावर यांना पदो नती देणसे 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. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो.   
 

        वषय मांक – ४ 

दनांक – १/६/२०२०            वभाग- मा.आयु  
 
 
       संदभ– १) मा.अित र  आयु  (२) यांचेकड ल प  

                    . वभाअक/३/का व/५६/२०२० दनांक ६/०५/२०२० 

  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 
हागणदार  मु  करणे (Open Defecation Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश आहे. 
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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 अनु मे र.  ६,४१,३४,९६१/- व १२,०५,३४,९७४/- असे एकुण र. . 

१८,४६,६९,९३५/- अनुदान ा  झाले आहे. 

                ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून यके 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 

३०/०४/२०२० अखेर केले या कायवाह ची मा हती खालील माण-े 

                                                                      प “अ” 

महानगरपािलकेचे नाव 
पंपर   

िचंचवड  महानगरपािलका 

 

शेरा 
ज हा               पुण े

 
वैय क शौचालय बांधकामासाठ  
अज केले या कुटंुबांची सं या 

१८४०७ 
 

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

 अजाची सं या 

१८४०७ 
 

मंजूर अजाची एकूण सं या १५७४२ 
 

बांधकाम पूण 
झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैय क घरगुती 
शौचालय 

एकुण बांधकाम पुण-१५७६५ 

 

मनपा माफत बांधकाम 
पुण- १०९७३ 

सी.एस.आर(एनजीओ) 
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           सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  
अिभयान (नागर ) अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणते यावा. 
मा.अॅड.मोरे र शेडग े-  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.केशव घोळवे - मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेम ये वषानुवष घंटागाड  कमचार  मानधनावरती काम करत 
आहेत. या कमचा-यापंैक  काह  कमचार  मयत देखील झालेले आहेत. वा त वक 
शहर व छते या ीने आ ण आता कोरोना ादुभावा या ा भूमीवर या घंटागाड  
कमचा-यानंी अ यंत उ लेखणीय असे कामकाज केले आहे व करत आहेत. यामुळे 
या सव घंटागाड  कमचा-यानंा महानगरपािलका सेवेम ये कायम करणेस मा यता 
देणेत यावी. 
मा.बाबासाहेब िञभूवन -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

माफत  बांधकाम  - 

४७९२ 

बांधकाम पूण 
झाले या 
शौचालयांची सं या 

सामुदाियक 
शौचालय 

५८२ सीटस 

म हला–२६२िसटस 
कामकाज पूण 

पु ष–३२० िसटस 
कामकाज पूण 

िनगत करणेत 
आलेला प हला ह ा 

११४१० लाभाथ  
GOI+GOM=६८४.६०लाख 

   GOI = २०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 
ULB      =   २२८.२० लाख  ULB  =२०००/- ह सा 

 
एकुण  ९१२.८  लाख 

 

िनगत करणेत 
आलेला दुसरा ह ा 

१०८१९ लाभाथ  GOI+GOM=६४९.१४लाख 
    GOI = २०००/-व  

  GOM=४०००/- ह सा 

  
      ULB  =२१६.३८ लाख   ULB  =२०००/- ह सा 

 
           एकुण ८६५.५२ लाख 
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मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.  

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 

ठराव मांक - ५४४        वषय मांक – ४ 

दनांक – १/६/२०२०            वभाग- मा.आयु  
 
         संदभ– १) मा.अित र  आयु  (२) यांचेकड ल प  

                      . वभाअक/३/का व/५६/२०२० दनांक ६/०५/२०२० 

  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 
हागणदार  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 अनु मे र.  ६,४१,३४,९६१/- व १२,०५,३४,९७४/- असे एकुण र. . 

१८,४६,६९,९३५/- अनुदान ा  झाले आहे. 

              ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून यके 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 

३०/०४/२०२० अखेर केले या कायवाह ची मा हती खालील माण-े 
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                                                                      प “अ” 

महानगरपािलकेचे नाव 
पंपर   

िचंचवड  महानगरपािलका 

 

शेरा 
ज हा               पुण े

 
वैय क शौचालय बांधकामासाठ  
अज केले या कुटंुबांची सं या 

१८४०७ 
 

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

 अजाची सं या 

१८४०७ 
 

मंजूर अजाची एकूण सं या १५७४२ 
 

बांधकाम पूण 
झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैय क घरगुती 
शौचालय 

एकुण बांधकाम पुण-१५७६५ 

 

मनपा माफत बांधकाम 
पुण- १०९७३ 

सी.एस.आर(एनजीओ) 
माफत  बांधकाम  - 

४७९२ 

बांधकाम पूण 
झाले या 
शौचालयांची सं या 

सामुदाियक 
शौचालय 

५८२ सीटस 

म हला–२६२िसटस 
कामकाज पूण 

पु ष–३२० िसटस 
कामकाज पूण 

िनगत करणेत 
आलेला प हला ह ा 

११४१० लाभाथ  
GOI+GOM=६८४.६०लाख 

   GOI = २०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 
ULB      =   २२८.२० लाख  ULB  =२०००/- ह सा 

 
एकुण  ९१२.८  लाख 

 

िनगत करणेत १०८१९ लाभाथ  GOI+GOM=६४९.१४लाख     GOI = २०००/-व  
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           सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान 

(नागर ) अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणते आला.  तसेच पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेम ये वषानुवष घंटागाड  कमचार  मानधनावरती काम करत आहेत. 
या कमचा-यापंैक  काह  कमचार  मयत देखील झालेले आहेत. वा त वक शहर 
व छते या ीने आ ण आता कोरोना ादुभावा या ा भूमीवर या घंटागाड  

कमचा-यानंी अ यंत उ लेखणीय अस ेकामकाज केले आहे व करत आहेत. यामुळे 
या सव घंटागाड  कमचा-यानंा महानगरपािलका सेवेम ये कायम 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.केशव घोळवे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
ठराव मांक - ५४५          वषय मांक – ५ 

दनांक – १/६/२०२०         वभाग- मा.नगरसिचव  
 

मा. वधी सिमती  
 

अ) द.२०/०२/२०२० चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.  
 

मा.बाबासाहेब िञभूवन – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 

आलेला दुसरा ह ा   GOM=४०००/- ह सा 

  
      ULB  =२१६.३८ लाख   ULB  =२०००/- ह सा 

 
           एकुण ८६५.५२ लाख 
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      अनुकूल-८१      ितकूल- ० 

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

         ----- 

मा.केशव घोळवे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
ठराव मांक - ५४६          वषय मांक – ६ 

दनांक – १/६/२०२०         वभाग- मा.नगरसिचव  
 
 

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

अ) दनांक १०/१/२०२० व २४/१/२०२० चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 
ब) दनांक २४/१/२०२० चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 
मा.बाबासाहेब िञभूवन – 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.केशव घोळवे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
ठराव मांक - ५४७          वषय मांक – ७ 

दनांक – १/६/२०२०         वभाग- मा.नगरसिचव  
 

मा.िश ण सिमती सभा 
 

अ) दनांक २०/२/२०२० व २७/२/२०२० चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 
 

मा.बाबासाहेब िञभूवन – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
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      अनुकूल-८१      ितकूल- ० 

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

      ----- 
मा.महापौर-  सवाचे आभार मानुन आजची सभा संपली असे मी जाह र करते. 

      -----  

                                  

  (उषा उफ माई मनोहर ढोरे) 
 महापौर 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
    पंपर  -४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय  
मांक-नस/५/का व/४०८/२०२० 
दनांक - ९/०७/२०२० 
 

                                                  
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर -४११ ०१८. 
 
 

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


