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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – २९ 

सभावृ ांत 
दनांक – २०.४.२०१९                    वेळ – दुपार  २.०० वाजता 

 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे ए ल - २०१९ ची मािसक मा. महापािलका 
सभा शिनवार दनांक २०.४.२०१९ रोजी द ुपार  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.राहुल गुलाब जाधव            महापौर 

२) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव       उपमहापौर 

३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 

४) मा.साधना अंकुश मळेकर 
५) मा.द ा य बाबूराव साने 

६) मा.अ नी संतोष जाधव 

७) मा.सार का िशवाजी स ते 

८) मा.बुड सुवणा वकास 

९) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 

१०) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

११) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१२) मा.बारसे यांका वण 

१३) मा.लांडगे सा रका संतोष 

१४) मा.लांडगे र व ल मण 

१५) मा.लांडगे राज  कसनराव 

१६) मा.अडॅ.िनतीन ाने र लांडगे 
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१७) मा.सावळे िसमा र वं  

१८) मा.ल ढे न ता योगेश 

१९) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

२०) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

२१) मा.मंगला अशोक कदम 

२२) मा.तुषार रघुनाथ हंगे 

२३) मा.अ नी िभमा बोबडे 

२४) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

२५) मा.संजय बबन नेवाळे 

२६) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

२७) मा.भालेकर वण महादेव 

२८) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

२९) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

३०) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

३१) मा.घोलप कमल अिनल 

३२) मा.उ म काश कदळे 

३३) मा. मोद कुटे 

३४) मा.शैलजा अ वनाश मोरे             

३५) मा.बाबर शिमला राज ू

३६) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

३७) मा.भ डवे संिगता राज  

३८) मा.ढाके नामदेव जनादन  

३९) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

४०) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

४१) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
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४२) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

४३) मा.गावडे राज  तानाजी 
४४) मा.जय ी वसंत गावडे 

४५) मा.कोमल दपक मेवानी 
४६) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

४७) मा.शाम गणपतराव लांडे 

४८) मा.पवार मिनषा मोद 

४९) मा.बारणे अचना तानाजी 
५०) मा.अिभषेक गो वंद बारण े

५१) मा. अडॅ.भोसले सिचन सुरेश 

५२) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

५३) मा.वाघमारे अ नी व म 

५४) मा.दशले रेखा राजेश 

५५) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
५६) मा.कामठे तुषार गजानन 

५७) मा.च धे आरती सुरेश 

५८) मा.क पटे सं दप अ ण 

५९) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

६०) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

६१) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

६२) मा.कुटे िनमला संजय 

६३) मा.लोखंडे चंदा राज ू

६४) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

६५) मा.आशा धायगुडे-शडगे 

६६) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 
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६७) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

६८) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

६९) मा.राजापुरे माधवी राज  

७०) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

७१) मा.नवनाथ द ू जगताप 

७२) मा.संतोष बबन कांबळे 

७३) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

७४) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

७५) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू 

७६) मा.अडॅ.मोरे र ाने र शेडगे  
  

         यािशवाय संतोष पाट ल - अित र  आयु  (१), मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, 
मा.कोळंबे-मु य लेखा अिधकार , मा.िचतळे, मा.आ ीकर, मा.दुरगुडे - सहा.आयु  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. वलास म डगेर  - मा. महापौर साहेब, आजची सभा सोमवार द.२०/५/२०१९ रोजी 
द ुपार  १.४५ पयत तहकूब करणेत यावी अशी सूचना मी मांडतो. 
मा.राज  गावडे -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो.   
मा.महापौर- उप थत स मा.सद यां या संमतीन ेआजची सभा सोमवार द.२०/५/२०१९ 
द ु .१.४५ पयत तहकूब करणेत येत आहे.      
                               --------- 
 

(राहुल गुलाब जाधव) 
महापौर 

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

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – २९ 

सभावृ ांत 
( दनांक २०/४/२०१९ (द ु .२.०० वा.) ची तहकूब सभा) 

 
दनांक – २०.५.२०१९                    वेळ – दुपार  १.४५ वाजता 

 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.२०.४.२०१९ (द ु .२.०० वा.) ची तहकूब मा. 
महापािलका सभा सोमवार दनांक २०.५.२०१९ रोजी दुपार  १.४५ 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.राहुल गुलाब जाधव            महापौर 

२) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव       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.वसंत भाकर बोराटे 

१०) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे   

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

१३) मा.डोळस वकास ह र ं  
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१४) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 

१५) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१६) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

१७) मा.बारसे यांका वण 

१८) मा.अ जत दामोदर ग हाणे 

१९) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

२०) मा.लांडगे सा रका संतोष 

२१) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२२) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२३) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाणे 

२४) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२५) मा.ल ढे न ता योगेश 

२६) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

२७) मा.लांडे व ांत वलास 

२८) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

२९) मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 

३०) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

३१) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३२) मा.अनुराधा गणपत गोरखे 

३३) मा.केशव हनुमंत घोळवे 

३४) मा.मंगला अशोक कदम 

३५) मा.तुषार रघुनाथ हंगे 

३६) मा.अ नी िभमा बोबडे 

३७) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

३८) मा.संजय बबन नेवाळे 
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३९) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

४०) मा.भालेकर वण महादेव 

४१) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

४२) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

४३) मा.घोलप कमल अिनल 

४४) मा.उ म काश कदळे 

४५) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

४६) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

४७) मा.जावेद रमजान शेख 

४८) मा.यादव मीनल वशाल 

४९) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

५०) मा. मोद कुटे 

५१) मा.राजू िमसाळ 

५२) मा.शैलजा अ वनाश मोरे             

५३) मा.बाबर शिमला राज ू

५४) मा.अिमत राज  गावडे 

५५) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

५६) मा.खानोलकर ा महेश 

५७) मा.भ डवे संिगता राज  

५८) मा.मोरे र महाद ू  भ डवे 
५९) मा.ढाके नामदेव जनादन  

६०) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

६१) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
६२) मा.अपणा िनलेश डोके 

६३) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 
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६४) मा.गावडे राज  तानाजी 
६५) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 

६६) मा.कोमल दपक मेवानी 
६७) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

६८) मा.सुल णा राजू धर 
६९) मा.शाम गणपतराव लांडे 

७०) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

७१) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

७२) मा.कदम िनक ता अजुन 

७३) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

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

७७) मा.पाडाळे िनता वलास 

७८) मा.काळे उषा दलीप 

७९) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

८०) मा.पवार मिनषा मोद 

८१) मा.बारणे अचना तानाजी 
८२) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

८३) मा. अडॅ.भोसले सिचन सुरेश 

८४) मा.बारणे माया संतोष 

८५) मा.िनलेश हरामण बारण े

८६) मा.वाघमारे अ नी व म 

८७) मा.दशले रेखा राजेश 

८८) मा.कलाटे राहुल तानाजी 



9 
 

,   

८९) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

९०) मा.ममता वनायक गायकवाड 

९१) मा.कामठे तुषार गजानन 

९२) मा.क पटे सं दप अ ण 

९३) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

९४) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

९५) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

९६) मा.चं कांत बारकु नखाते 

९७) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

९८) मा.कुटे िनमला संजय 

९९) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

१००) मा. व ठल उफ नाना काटे 

१०१) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

१०२) मा.मुंढे उषा अंकुश 

१०३) मा.कदम शिशकांत गणपत 

१०४) मा.लोखंडे चंदा राज ू

१०५) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

१०६) मा.आशा धायगुडे-शडगे 

१०७) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

१०८) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

१०९) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

११०) मा.राजापुरे माधवी राज  

१११) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

११२) मा.नवनाथ द ू जगताप 

११३) मा.सोनवणे शारदा हरेन 
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११४) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

११५) मा. वाबळे संजय म हारराव   

११६) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

११७) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

११८) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू 

११९) मा.अडॅ.मोरे र ाने र शेडगे   
 

         यािशवाय मा. ावण ह डकर – आयु , मा. संतोष पाट ल - अित र  आयु  (१), 
मा. दलीप गावडे- .अित र  आयु  (२), मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.कंुभोजकर-
मु यलेखाप र क, मा.पाट ल- .शहर अिभयंता, मा.डॉ.रॉय-आरो य वैदयक य अिधकार , 

मा.पवार- उपसंचालक नगररचना, मा.कोळंबे- मु य लेखा अिधकार , मा.िनकम- सह शहर 
अिभयंता, मा.सवण-े .सह शहर अिभयंता, मा.िचतळे, मा.आ ीकर, मा.लोणकर- सहा.आयु , 
मा.राऊत - .सहा.आयु , मा.डॉ.वाबळे –अिध ाता (वायसीएमएच), मा.तांबे-कायकार  
अिभयंता, मा.गोफणे- आरो य अिधकार ,  मा.ऐवले-समाज वकास  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  सवाचे  वागत  क न  सभा  कामकाजाला  सु वात  करणेत  येत  
आहे.  
मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, आजची सभा गु वार दनांक ६/६/२०१९ रोजी 
द ु .२.१० पयत तहकूब करणेत यावी अशी सूचना मी मांडतो. 
मा.अंबरनाथ कांबळे -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर-  आजची सभा गु वार दनांक ६/६/२०१९ रोजी दु .२.१० पयत तहकूब करणेत 
येत आहे.    
        ------- 

 

          (राहुल गुलाब जाधव) 
महापौर 

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

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – २९ 

सभावृ ांत 
( दनांक २०/४/२०१९ (दु .२.००) व द.२०/५/२०१९ (दु.१.४५)  ची तहकूब सभा) 

 
दनांक – ६.६.२०१९                    वेळ – दुपार  २.१० वाजता 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.२०.५.२०१९ (दु.१.४५ वा.) ची तहकूब मा. 
महापािलका सभा गु वार दनांक ६.६.२०१९ रोजी दुपार  २.१० 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.राहुल गुलाब जाधव            महापौर 

२) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव       उपमहापौर 

३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 

४) मा. वीनल क पल हे े 
५) मा.द ा य बाबूराव साने 

६) मा.अ नी संतोष जाधव 

७) मा.सार का िशवाजी स ते 

८) मा.वसंत भाकर बोराटे 

९) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे   

१०) मा.बुड सुवणा वकास 

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

१४) मा.उंडे ल मण ध डू 

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.बोइनवाड यशोदा काश 

२१) मा.लांडगे र व ल मण 

२२) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२३) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२४) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२५) मा.अडॅ.िनतीन ाने र लांडगे 

२६) मा.सावळे िसमा र वं  

२७) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

२८) मा.लांडे व ांत वलास 

२९) मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 

३०) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

३१) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३२) मा.अनुराधा गणपत गोरखे 

३३) मा.मंगला अशोक कदम 

३४) मा.तुषार रघुनाथ हंगे 

३५) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

३६) मा.संजय बबन नेवाळे 

३७) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 
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३८) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

३९) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

४०) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

४१) मा.घोलप कमल अिनल 

४२) मा.उ म काश कदळे 

४३) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

४४) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

४५) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

४६) मा.बाबर शिमला राज ू

४७) मा.अिमत राज  गावडे 

४८) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

४९) मा.खानोलकर ा महेश 

५०) मा.भ डवे संिगता राज  

५१) मा.मोरे र महाद ू  भ डवे 
५२) मा.ढाके नामदेव जनादन  

५३) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

५४) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

५५) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
५६) मा.अपणा िनलेश डोके 

५७) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

५८) मा.गावडे राज  तानाजी 
५९) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 

६०) मा.जय ी वसंत गावडे 

६१) मा.कोमल दपक मेवानी 
६२) मा.सुल णा राजू धर 
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६३) मा.शाम गणपतराव लांडे 

६४) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

६५) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

६६) मा.कदम िनक ता अजुन 

६७) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

६८) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
६९) मा.पाडाळे िनता वलास 

७०) मा.काळे उषा दलीप 

७१) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

७२) मा.पवार मिनषा मोद 

७३) मा.बारणे अचना तानाजी 
७४) मा.अिभषेक गो वंद बारण े

७५) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

७६) मा. अडॅ.भोसले सिचन सुरेश 

७७) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

७८) मा.बारणे माया संतोष 

७९) मा.िनलेश हरामण बारण े

८०) मा.वाघमारे अ नी व म 

८१) मा.दशले रेखा राजेश 

८२) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
८३) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

८४) मा.कामठे तुषार गजानन 

८५) मा.च धे आरती सुरेश 

८६) मा.क पटे सं दप अ ण 

८७) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 
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८८) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

८९) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

९०) मा.चं कांत बारकु नखाते 

९१) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

९२) मा.कुटे िनमला संजय 

९३) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

९४) मा. व ठल उफ नाना काटे 

९५) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

९६) मा.मुंढे उषा अंकुश 

९७) मा.कदम शिशकांत गणपत 

९८) मा.लोखंडे चंदा राज ू

९९) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

१००) मा.आशा धायगुडे-शडगे 

१०१) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

१०२) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

१०३) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

१०४) मा.संतोष बबन कांबळे 

१०५) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

१०६) मा.हषल म छं  ढोरे  

१०७) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

१०८) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू 

१०९) मा.अडॅ.मोरे र ाने र शेडगे   
 
         यािशवाय मा. ावण ह डकर – आयु , मा. संतोष पाट ल - अित र  आयु  (१), 
मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.कंुभोजकर-मु यलेखाप र क, मा.पाट ल- .शहर 
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अिभयंता, मा.कोळंबे- मु य लेखा अिधकार , मा.डॉ.रॉय-आरो य वैदयक य अिधकार , मा.तुपे, 
मा.िनकम- सह शहर अिभयंता, मा.सवणे-  .सह शहर अिभयंता, मा.िचतळे, मा.खोराटे   

मा.इंदलकर, मा.झगडे, मा.लोणकर, मा.खोत, मा.बोदडे- सहा.आयु , मा.राऊत, मा.दांगट - 
.सहा.आयु , मा.पाट ल- ाचाय, औ. .क . मा.िशंदे- शासन अिधकार  ( ाथिमक िश ण 
वभाग), मा.मुंढे- .िश णािधकार  (मा यिमक िश ण), मा.डॉ.साळवे-अित.आरो य वैदयक य 
अिधकार , मा.वाबळे-अिध ता (वायसीएमएच), मा.च हाण, मा.लडकत, मा.कुलकण , 
मा.जुंधारे, मा.ओंभासे, मा.ग टूवार, मा.पुजार , मा.भोसले, मा.पाट ल, मा.वाघुंडे - कायकार   
अिभयंता मा.माने-लेखािधकार  (पीएमपीएमएल), मा.गोफण-ेआरो यािधकार  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.महापािलका सभा मांक- २७ दनांक २०/०२/२०१९ व द.२२/०२/२०१९  चा 
सभावृ ांत कायम करणते आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
          ------ 
                     
मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, मा.नगरसिचव यांचेकड ल नस/४/का व/२५१/२०१९ 
दनांक ६/६/२०१९ चे पञातील मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक  सिमतीची मुदत 
संपली अस याने सदर वषय माक १ हा मागे घे यास यांना अनुमती देणेत यावी अशी 
सूचना मी मांडतो. 
मा.कैलास बारणे -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
    यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आल असता-- 
ठराव मांक- ४१३            वषय मांक- १ 
दनांक - ६/६/२०१९               वभाग - मा.नगरसिचव 
 

मा.नगरसिचव यांचेकड ल नस/४/का व/२५१/२०१९ दनांक ६/६/२०१९ चे पञातील 
मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक  सिमतीची मुदत संपली अस याने मा.नगरसिचव यांचे 
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मागणीनुसार  वषय माक १ वर ल वषयपञ मागे घे यास यांना अनुमती देणेत येत 
आहे. 
         अनुकूल- ८१                                  ितकूल – ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
         ----  
मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
 
ठराव मांक- ४१४             वषय मांक- २ 
दनांक - ६/६/२०१९                वभाग - मा.आयु  
 
          संदभ –१) मा.अित र  आयु  (२) यांचेकड ल प   

                  . वभाअक/३/का व/७५/२०१९ दनांक – ०४/०४/२०१९ 
 
          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 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.  ४,९३,९४,९६१/-  व 

९,१०,५४,९७४ /-  असे एकुण र.  १४,०४,४९,९३५/- अनुदान ा  झाले आहे.     

          ा  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 ३१/०३/२०१९ अखेर 

केले या कायवाह ची मा हती खालील माण े– 
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    प “अ” 

                                                                                                                                                                                  
  

   महानगरपािलकेचे नाव 
पंपर  

िचंचवड       महानगरपािलका 
शेरा 

ज हा पुणे 
 

वैय क शौचालय बांधकामासाठ  अज 
केले या कुटंुबांची सं या 

१६४८७ 
 

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

आले या एकूण अजाची सं या 
१६४८७ 

 

मंजूर अजाची एकूण सं या १३९०६ 
 

बांधकाम पूण 
झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैय क घरगुती 
शौचालय 

एकुण बांधकाम पुण - 
१३३४३ 

 

मनपा माफत बांधकाम पुण - 
८८६३ सी.एस.आर (एनजीओ) 
माफत  बांधकाम  - ४२७६ 

बांधकाम पूण 
झाले या 
शौचालयांची सं या 

सामुदाियक शौचालय ५८२ सीटस 

म हला – २६२ िसटस    
कामकाज पूण 

पु ष – ३२० िसटस     
कामकाज पूण 

िनगत करणेत 
आलेला प हला ह ा 

९८०७ लाभाथ  

GOI + GOM = ५८८.४२ 
लाख 

GOI = २०००/- व     

GOM = ४०००/- ह सा 

ULB    =   १९६.१४ लाख    ULB  = २०००/- ह सा 

 
एकुण ७८४.५६  लाख 

 

िनगत करणेत 
आलेला दुसरा ह ा 

८९८२ लाभाथ  
GOI + GOM =   
५३८.९२ लाख 

 GOI = २०००/-   व     

GOM = ४०००/- ह सा 

  
ULB  = १७९.६४ लाख    ULB  = २०००/- ह सा 

 
           एकुण ७१८.५६ लाख 
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      सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर ) 
अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणेत आला.  
 
मा.संद प क पटे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.द ाञय साने -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. या वषयाला 
अनुस न एक वषय मी आप या िनदशनास आणून देतो. गे या अनेक दवस शहरातील 
घरोघरचा कचरा गोळा कर या संदभात जो बी. ह .जी. व ए.जी. ए वायरो या कंप यांचा जो 
घोळ या शहरात चालू आहे. आयु  साहेब १ जूनला चालू होणार हणून सांगीतले नंतर १ 
जूलैला चालू होणार हणून सांगीतले. कोटा या िनणया माणे आपण यांना काम दे याचा 
य  केलेला आहे. मा.महापौर साहेब, या शहराचा कचरा आजह  पुणपणे शहरभर व कळ त 

असताना या टडर या घोळाम ये सवसामा य नागर कांना वेठ स धरायच काम हे बी ह जी 
आ ण ए वायरो हे करतय असं आप याला वाटत नाह  का असं मला वाटतय. खरतर 
महापौर साहेब, काह  देणंघेण नसताना यांनी आजह  यां याकड कुठली गाड  अ हेलेबल 
नाह . आयु ांना पण वचारल क  एक जनूच एक जुलैला का चालल आहे. एक एक मह ना 
वाढत चालला आहे पावसाळा चालू होईल. द ुगधीच माण वाढेल असं असताना यानंा आपण 
तार ख पे तार ख तार ख पे तार ख दे याच कारण काय हणून आयु  साहेब या वषयाचा 
आपण खुलासा करावा. कारण कामाचा आदेश द यानंतर जा तीत जा त काम ९० दवसात 
चालू कर याची अट आहे. ९० दवासांचे आत कामकाज सु वात करणे आव यक अस याचे 
ात असतानाह  संबंिधतांनी मुदतवाढ कर ता वनंती करणे बेकायदेशीर नाह  का ? सदर 

ठेकेदारांकडे करारनामा अट . २.३ (ए) (के) अ वये वाहने उपल ध आहेत का ?  एका 
म ह यात हे वाहने उपल ध क न देणार का ? वाहने उपल ध नाह  झाली तर शासन काय 
करणार? तसेच करारना यातील अट . ३.४ (बी) अ वये करारनामा र  कर याची 
कायवाह  ता वत केली आहे का ? मा.महापौर साहेब, आयु  साहेब आपणांस वनंती आहे 
क , यांना जर काह  वाटत असेलतर आप याकडे या चार िनवीदा पे ड ग आहेत या का 
ओपन करत नाह त. यां या अट  शत  िशथील क न यानंा लॅकली टला का टाकत नाह त. 
यांच काम आपण का र  क  शकत नाह त, काय ेशर आहे. शहरातला एवढा मोठा कच-

याचा  समोर असताना सव शहर कच-या या नावाने ओरडत असताना आपण का तेच 
तेच परत रपीटेशन करतो. या चार िनवीदा काढानां यांना दयानां. यांचे रेट कमी आहेत, 
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यांचे लोक जा त आहेत. असं असताना काटा या िनणया माणे ९० दवस संपले आहेत. 
यांना आदेश दले आहेत ते काम करत नाह त मग यानंा काढानां. काह तर  िनणय घेवून 

हा वषय संपवानां. शहरातील सवात मह वाचा हा वषय असताना कचरा  जर सुटत 
नसेलतर या यापे ा दुभा य मला सांगाव लागेल. या वषयावर ये यापे ा मा.महापौर 
साहेब, आप याला वनंती करतो क  आपण कच-या या ाच जे काह  मा यम असेल ते 
लवकरात लवकर सोडून यांना मुदतवाढ न दे यापे ा यांना डायरे ट बाद क न ते चार 
टडर भरलेले आहेत ते ओपन क न यांना ऑडर दया अशी मी वनंती करतो, ध यवाद.                       
मा. वलास म डगेर  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. कच-या या 
िन वदे या संदभाम ये यांना कामाचा आदेश १ माच २०१९ ला दला होता. मगाशी वरोधी 
प ने यांनी सांगीत या माणे ९० दवसाम ये यांनी या ठकाणी काम करणे अपे ीत होतं. 
मध या काळाम ये आचारसं हता सु  होती. १ ए लला काम कर याचा आदेश आयु ां या 
िनदशाव न मु य आरो य वैदयक य अिधकार  डॉ. रॉय यांनी दला गेला. या काळात मीच 
आयु  साहेबांना पञ दलं होतं क  संबंिधत ठेकेदार बी ह जीकड अधा भागातील काम     
जु या दराने ब-यापैक  चालू आहे. आ ण काह  ठकाणी वयंरोजगारा या मा यमातून काम 
शहराम ये चालू आहे. जुना दर ९५६ . पर टन या माणे बी ह जी या ठकाणी गेले आठ ते 
नऊ वषापासून काम करते. माझ या ठकाणी प  असं हणण होतं क  मी आयु ांना लेखी 
व पातील पञ काम न सु  कर याच अशासाठ  दलं होत क  आताचा जो दर आहे तो 

आपण दोघाला दलेला आहे. तो १५३० आ ण १५७० पर टन या माणे ए.जी.ए वायरो आ ण 
बी ह जी यांना आपण कोटाचे िनदशाव न दान केलेला आहे. ९५६ माणे आ ण १५३० 
माणे जर ड फर स पाह लातर येक मह याला जवळपास ७५ लाख पये महापािलकेच 

या ठकाणी नुकसान होत होतं. माझ असं हणण होत क  यांना चालू करायच असेलतर 
नवीन गाडया घेवूनच या ठकाणी चालू करावे. जु या गाडया खुप खराब झाले या आहेत. 
चंड माणात नादु त आहेत महापािलके या खचातून याच या ठकाणी मे टेन स केलं 

जातं. टाटा एसचा जर आपण हशोब पाह लातर जवळपास सहा ते सात हजार पये येक 
मह याचा खच या गाड वरती होतो. बाक  द ुस-या गाडयांचा खचतर वेगळाच आहे. हणून 
माझी आ हाची वनंती होती क  जे हा सु  करायच आहे ते हा नवीन गाडयासह तच सु  
करावेत. चांगली यव था या ठकाणी झाली पाह जे हे मा य आहे परंतु महापािलकेच या 
ठकाणी नुकसान होत होतं हणून मी लेखी व पात आयु ांना पञ दलं होत. जे हा 
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आप याला काम सु  करायच आहे ते हा नवीन गाडया घेवूनच दोघानी काम सु  कराव अशा 
प दतीची मी वनंती केलेली होती. यानुसार आयु  साहेबां या आदेशानुसार आरो यािधकार , 
मी मा या क ात यांची िमट ंग घेतली होती. याम ये ठरल क  १ जूनला आपण नवीन 
गाडयासकट काम सु  करायच अस दो ह  ठेकेदारानी मा य केलं. मध या काळाम ये २७, 
२८ तारखेला सु दा एक वशेष बैठक आपण घेतली. या दवशी आयु  साहेब रजेवर होते. 
अित.आयु ानी दो ह  कॉ ॅ टरला घेवून तसेच दोघा कॉ ॅ टरचे मेन मालक आ ण यांचे 
मॅनेजर यांची सुपरवायझर टम, याच माणे आप या आठह  भागाचे ेञीय अिधकार  
याचबरोबर आठह  भागाचे सहा.आरो यािधकार  या सवाना घेवून एकञीत िमट ंग घेतली. 

काह  आरो यािधका-यांची मागणी आहे क  काह  भाग मोठे आहेत यामुळे या गाडया 
कमी पडतात यामुळे वाढ व गाडया पाह जे हणून आरो यािधका-यांनी या ठकाणी मागणी 
केली. ते दो ह  ठेकेदारानी मा य केलं. दो ह  ठेकेदारा या जवळपास ६० ट के गाडया घेवून 
१ जूनला काम सु  कर याच ठरलेल होतं. ५० ते ५५ ट के गाडया उपल ध हो या फ  
आरट ओ पासींग यांच झालेल न हतं हणून मी यांना सांगीतल गाडया जर सु  कराय या 
असतीलतर यांची वनंती होती क  ते १ जूनला काम तयार करायला सु  आहेत हणून 
दोघानी २८ तारखेला लेखी पञ आयु  साहेबांना दल गेलं. मी यांना सांगीतल क  आरट ओ 
पासींगला यांना पंधरा ते वीस दवस या ठकाणी लागणार आहेत. परंतु वरोधीप नते 
साहेब दोघां याह  गाडया शहराम ये उपल ध झाले या आहेत, पाह जेतर उदया आपण दोघेह  
या ठकाणी हजीट क . गाडया बघ यासाठ  उदया आपण जाऊ. दोघां याह  ६५ आ ण ५५ 

अशा गाडया शहराम ये उपल ध झाले या आहेत या उदया आपण बघ यासाठ  जाऊ. 
भोसर या कचरा डेपोला बी ह जी या गाडया आहेत आ ण हेगडेवार भवन या तेथे 
ए.जी.ए वायरो यां या गाडया ा  झाले या आहेत. फ  आरट ओच पासींग झालेल नाह . 
आरट ओ पासींग िशवाय या ठकाणी काम सु  करता येणार नाह . हणून मा या पञा ारे 
आयु  साहेबांना पञ दलं. १ जून ऐवजी १ जूलैला नवीन गाडयासकट सु  कराव 
अशा कारच उमेदमा यता मी येणा-या टॅ ड ंग किमट म ये दे याच पञ आयु  साहेबांना 
दलं आहे. तीन ते साडेतीन मह या या कालखंडाम ये जू या गाडयांचा ञास झाला ते मा य 
आहे. परंतु जवळपास दो ह  भागाचा जर आपण वचार केलातर जवळपास तीन ते साडेतीन 
कोट  महापािलकेची जू या दराने काम के यामुळे बचत झालेली आहे हे अवजून मला 
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या ठकाणी सांगावस वाटत. तर  १ जूलैला यांना काम कर याची आपण संधी देणार आहोत. 
हा खुलासा व माह ती मा या वतीने दे याचा मी य  केलेला आहे, ध यवाद. 
 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.कैलास बारण े-  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
 
ठराव मांक- ४१५            वषय मांक- ३ 
दनांक - ६/६/२०१९               वभाग - मा.नगरसिचव  
 

िश ण सिमती 

          अ)  दनांक ७/३/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 

                     ब) दनांक २२/३/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 

मा.सागर आंगोळकर -  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.  

        ----- 
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मा. महापौर –  सवाचे आभार मानून आजची सभा संपली असे मी जा हर करतो.  
                                 ---- 
 
 

   (राहुल गुलाब जाधव) 
   महापौर 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
    पंपर  -४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय  
मांक-नस/६/का व/२३०/२०१९ 
दनांक - ६/७/२०१९ 
 
 

                                                  
(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. 
                  
    
 
  


