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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – २८ 

सभावृ ांत 

दनांक – २०.०३.२०१४           वेळ – दपार  ु २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे माच २०१४ ची मा.महापािलका सभा गु वार 
द.२०.०३.२०१४ रोजी दपार  ु 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. 
 

1. मा.मो हनीताई वलास लांडे   - महापौर 

2. मा.राजू िमसाळ    - उपमहापौर 

3. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

4. मा.भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के. बापू  

5. मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

6. मा.भालेकर अ णा दलीप 

7. मा.सौ. वाती मोद साने 

8. मा.साने द ा य बाबुराव (काका) 

9. मा.थोरात विनता एकनाथ 

10. मा.सायकर अजय शंकरराव 

11. मा.जाधव साधना रामदास 

12. मा.जाधव राहल गुलाबु  

13. मा.आ हाट मंदा उ म 

14. मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 

15. मा.काळजे िनतीन ताप 

16. मा. वनया द प (आबा) तापक र 

17. मा.जगद श शे ट  

18. मा.बाबर शारदा काश 

19. मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 

20. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

21. मा.उ हास शे ट  

22. मा.ठ बरे सुभ ा ई र 
23. मा.पवार संगीता शाम 

24. मा.तानाजी व ठल खाडे 

25. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

26. मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

27. मा.भालेराव ितभा ाने र 
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28. मा.पांढरकर िनलेश शंकरराव 

29. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

30. मा.भ डवे संिगता राज  

31. मा.मोरे र महाद भ डवेू  

32. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

33. मा.सुयवंशी आशा ाने र 

34. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 
35. मा.†ò›ü.संद प गुलाब िचंचवडे 

36. मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

37. मा.अपणा िनलेश डोके 

38. मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

39. मा.पवार मनीषा काळूराम 

40. मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 

41. मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 

42. मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश  

43. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

44. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 

45. मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडूरंग 

46. मा.सुपे आशा र वं  

47. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

48. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
49. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 

50. मा.महेशदादा कसन लांडगे 

51. मा. दा बाजीराव लांडे  
52. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

53. मा. व नाथ वठोबा लांडे 

54. मा.ननवरे जत  बाबा 
55. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

56. मा.पालांडे सुजाता सुिनल 

57. मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 

58. मा.कदम सदगु  महादेव 

59. मा.िगता सुिशल मंचरकर 
60. मा.कैलास महादेव कदम 

61. मा.छाया जग नाथ साबळे 

62. मा.पहलानी गु ब  कशनदास 

63. मा.वाघेरे सुिनता राजेश 

64. मा.आसवाणी हरानंद उफ ड बू कमतराम 
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65. मा.वाघेरे भाकर नामदेव  

66. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

67. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

68. मा.पाडाळे िनता वलास 

69. मा. वनोद जयवंत नढे 

70. मा.तापक र अिनता म छं  

71. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

72. मा.बारणे माया संतोष 

73. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

74. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

75. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

76. मा.कलाटे वाती मयुर 

77. मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

78. मा.च धे आरती सुरेश 

79. मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 

80. मा.िशतल व ठल ऊफ नाना काटे 

81. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

82. मा.जवळकर वैशाली राहलु  

83. मा.जगताप राज  गणपत 

84. मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 

85. मा. शांत िशतोळे 

86. मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 
87. मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

88. मा.गायकवाड सं या सुरदास 

89. मा.काटे राज  िभकनशेठ 

90. मा.शडगे आशा सुखदेव 

91. मा.मोटे करण बाळासाहेब 

92. मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

93. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

94. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
 

        यािशवाय मा.टेकाळे, मा.माछरे - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, 
मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, मा.च हाण-सहशहर अिभयंता, मा.डॉ.रॉय- .आरो य वै .अिधकार , 
मा.दधेकरु , मा.साळवी, मा.पठाण-काय.अिभयंता, मा.कांबळे- .िश णािधकार  (मा यिमक), 
मा.पवार- .कायदा स लागार हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

    ----------- 
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मा.महापौर - उप थत मा.नगरसेवक व नगरसे वका, आयु , अिधकार  वग, प कार, नाग रक 
या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 
 

मा.उ हास शे ट  - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, उप थत सभागृहाला वनंती करतो, 
महारा ात अवकाळ  झाले या पावसामुळे व गारपीट म ये मृ यू पडलेले शेतकर  बांधव यांना 
तसेच ताराचंद वधवा - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे माजी महापौर व व मान नगरसेवक 
योगेश बहल यांचे सासरे, वलासराव गो वंदराव पाट ल (वाठारकर) - जनता उ ोग समूहाचे 
मुख,आ ण सातारा ज हा म यवत  बँकेचे माजी अ य  नाफेडचे संचालक ये  नेते यांना 
दांजली अपण कर यात येवून शु वार द.२५/४/२०१४ द.ु३.०० वा. पयत सभा तहकूब 

कर यात यावी अशी वनंती करतो. 
 

मा. जत  ननवरे  - मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे. 
 

मा.महापौर - सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण करावीू . 
 

 (सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण केलीू .) 
 

मा.महापौर - उप थत स मा.सद यां या संमती माणे शु वार दनांक २५/०४/२०१४ रोजी 
दपार  ु ३.०० वाजेपयत सभा तहकूब कर यात येत आहे. 
 
 
 
  

  (मो हनीताई वलास लांडे) 
    महापौर 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
     पंपर  - ४११०१८ 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – २८ 

सभावृ ांत 

( दनांक २०.०३.२०१४ ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – २५.०४.२०१४               वेळ – दपार  ु ३.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची (माहे माच २०१४) द.२०.३.२०१४ ची तहकूब 
मा.महापािलका सभा शु वार द.२५.०४.२०१४ रोजी दपार  ु ३.०० वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस 

खालील स मा.सद य उप थत होते. 
 

1. मा.मो हनीताई वलास लांडे  - महापौर 

2. मा.राजू िमसाळ    - उपमहापौर 

3. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

4. मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

5. मा.सौ. वाती मोद साने 

6. मा.साने द ा य बाबुराव (काका) 

7. मा.थोरात विनता एकनाथ 

8. मा.सायकर अजय शंकरराव 

9. मा.जाधव साधना रामदास 

10.  मा.जाधव राहल गुलाबु  

11. मा.आ हाट मंदा उ म 

12. मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 

13. मा.काळजे िनतीन ताप 

14. मा. वनया द प (आबा) तापक र 

15. मा.जगद श शे ट  

16. मा.बाबर शारदा काश 

17. मा.ब हरवाडे नारायण सदािशव 

18. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

19. मा.उ हास शे ट  

20. मा.ठ बरे सुभ ा ई र 

21. मा.पवार संगीता शाम 

22. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

23. मा.(िचखले) मराठे अ नी अ जत 

24. मा.भारती फरांदे 

25. मा.आर.एस.कुमार 



 
 

6 

26. मा.जावेद रमजान शेख 

27. मा.चा शीला भाकर कुटे 

28. मा.भालेराव ितभा ाने र 

29. मा.नंदा वकास ताकवणे 

30. मा.नेटके सुमन राज  

31. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

32. मा.भ डवे संिगता राज  

33. मा.मोरे र महाद भ डवेू  

34. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

35. मा.सुयवंशी आशा ाने र 

36. मा.ल ढे गणेश नारायण 

37. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 
38. मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

39. मा.अपणा िनलेश डोके 

40. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

41. मा.जय ी वसंत गावडे 

42. मा. साद शे ट  

43. मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 

44. मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 

45. मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश  

46. मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

47. मा.मासुळकर समीर मोरे र 

48. मा.वाबळे संजय म हारराव 

49. मा.म डगेर  वषा वलास  

50. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 

51. मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडूरंग 

52. मा.सुपे आशा र वं  

53. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

54. मा.अ जत दामोदर ग हाण े

55. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

56. मा.जािलंदर (बा पु) िशंदे 
57. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 

58. मा.महेशदादा कसन लांडगे 
59. मा. दा बाजीराव लांडे 

60. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

61. मा. व नाथ वठोबा लांडे 

62. मा.ननवरे जत  बाबा 
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63. मा.सावळे िसमा र वं  

64. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

65. मा.भोसले राहल हनुमंतरावू  

66. मा.बहल योगेश मंगलसेन 

67. मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 

68. मा.कदम सदगु  महादेव 

69. मा.िगता सुिशल मंचरकर 
70. मा.कैलास महादेव कदम 

71. मा.छाया जग नाथ साबळे 

72. मा.वाघेरे सुिनता राजेश 

73. मा.आसवाणी हरानंद उफ ड बू कमतराम 

74. मा.वाघेरे भाकर नामदेव 

75. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

76. मा.काळे वमल रमेश 

77. मा. वनोद जयवंत नढे 

78. मा.तापक र अिनता म छं  

79. मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

80. मा.बारणे िनलेश हरामण 

81. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

82. मा.आ पा उफ ीरंग चंद बारणेु  

83. मा.बारणे माया संतोष 

84. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

85. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

86. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

87. मा.च धे आरती सुरेश 

88. मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 

89. मा.िशतल व ठल ऊफ नाना काटे 

90. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

91. मा.जवळकर वैशाली राहलु  

92. मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 

93. मा.जगताप राज  गणपत 

94. मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 

95. मा.जगताप नवनाथ द ु 
96. मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

97. मा.अतुल अर वंद उफ नानासाहेब िशतोळे 

98. मा.जम सोनाली पोपट 

99. मा. शांत िशतोळे 
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100. मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

101. मा.काटे राज  िभकनशेठ 

102. मा.शडगे आशा सुखदेव 

103. मा.मोटे करण बाळासाहेब 

104. मा.संजय केशवराव काटे 

105. मा.धुमाळ बाळासाहेब िनवृ ी 
106. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

107. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
 

        यािशवाय मा.टेकाळे - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.सुरगुडे - 

वकास अिभयंता, मा.च हाण - सहशहर अिभयंता, मा.भोसले - मु यलेखापाल, मा.इंगळे, 
मा.पठाण - काय.अिभयंता, मा.कांबळे - .िश णािधकार  (मा यिमक), मा.लावंड - कायदा 
अिधकार   हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

----------- 
मा.महापौर - उप थत मा.नगरसेवक व नगरसे वका, आयु , अिधकार  वग, प कार, नाग रक 
या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 

------------- 
मा. जत  ननवरे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, उप थत सभागृहाला वनंती करतो, 
कु.सुिशल राज  च हाण, कु.गणेश िशवाजी वटकर, उमेश गणपत वाकोडे, सुधीर जोशी 
िशवछ पती पुर कार वजेते डा महष  यांचे िनधन झालेले अस याने यांना दांजली 
वाहन सभा सोमवार दू .९/६/२०१४ द.ु१.०० वा. पयत तहकूब कर यात यावी अशी वनंती 
करतो. 
मा.कैलास थोपटे  - मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे. 
 

मा.महापौर - सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण करावीू . 
 

 (सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण केलीू .) 
 

मा.महापौर - उप थत स मा.सद यां या संमती माणे सोमवार दनांक ०९/०६/२०१४ रोजी 
दपार  ु १.०० वाजेपयत सभा तहकूब कर यात येत आहे. 
 
 

  (मो हनीताई वलास लांडे) 
    महापौर 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
     पंपर  - ४११०१८ 

 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
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कायप का मांक – २८ 
सभावृ ांत 

( दनांक २०.०३.२०१४, २५.०४.२०१४ ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – ०९.०६.२०१४         वेळ – दपार  ु १.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची (माहे माच २०१४) दनांक २५.०४.२०१४ ची तहकूब 
मा.महापािलका सभा सोमवार द.०९.०६.२०१४ रोजी दपार  ु १.०० 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.मो हनीताई वलास लांडे   - महापौर 

२. मा.राजू िमसाळ    - उपमहापौर 

३. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

४. मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

५. मा.भालेकर अ णा दलीप 

६. मा.सौ. वाती मोद साने 

७. मा.साने द ा य बाबुराव (काका) 

८. मा.सायकर अजय शंकरराव 

९. मा.जाधव साधना रामदास 

१०. मा.जाधव राहल गुलाबु  

११. मा.आ हाट मंदा उ म 

१२. मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 

१३. मा. वनया द प (आबा) तापक र 

१४. मा.बाबर शारदा काश 

१५. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१६. मा.उ हास शे ट  

१७. मा.ठ बरे सुभ ा ई र 
१८. मा.पवार संगीता शाम 

१९. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२०. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२१.  मा.(िचखले) मराठे अ नी अ जत 

२२.  मा.भारती फरांदे 

२३.  मा.आर.एस.कुमार 

२४.  मा.जावेद रमजान शेख 

२५.  मा.भालेराव ितभा ाने र 

२६.  मा.पांढरकर िनलेश शंकरराव 

२७.  मा.नंदा वकास ताकवणे 
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२८.  मा.नेटके सुमन राज  

२९.  मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३०.  मा.भ डवे संिगता राज  

३१.  मा.मोरे र महाद भ डवेू  

३२.  मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

३३.  मा.सुयवंशी आशा ाने र 

३४.  मा.ल ढे गणेश नारायण 

३५.  मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 
३६.  मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

३७.  मा.अपणा िनलेश डोके 

३८.  मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

३९.  मा.पवार मनीषा काळूराम 

४०.  मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 

४१.  मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश  

४२.  मा.शेख अ लम शौकत 

४३.  मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

४४.  मा.मासुळकर समीर मोरे र 

४५.  मा.म डगेर  वषा वलास 

४६.  मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 

४७.  मा.सुपे आशा र वं  

४८.  मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

४९.  मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५०.  मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 

५१.  मा.महेशदादा कसन लांडगे 

५२.  मा. दा बाजीराव लांडे  

५३.  मा. †ò›ü.िनतीन ाने र लांडगे  

५४.  मा.ननवरे जत  बाबा 
५५.  मा.सावळे िसमा र वं  

५६.  मा.पालांडे सुजाता सुिनल 

५७.  मा.कदम सदगु  महादेव 

५८.  मा.िगता सुिशल मंचरकर 
५९.  मा.कैलास महादेव कदम 

६०.  मा.छाया जग नाथ साबळे 

६१.  मा.पहलानी गु ब  कशनदास 

६२.  मा.आसवानी स वता धनराज 

६३.  मा.आसवाणी हरानंद उफ ड बू कमतराम 

६४.  मा.वाघेरे भाकर नामदेव 
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६५.  मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
६६.  मा.काळे वमल रमेश 

६७.  मा.तापक र अिनता म छं  

६८.  मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

६९.  मा. वमलताई सुरेश जगताप 

७०.  मा.बारणे िनलेश हरामण 

७१.  मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

७२.  मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

७३.  मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

७४.  मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

७५.  मा.कलाटे वाती मयुर 

७६.  मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

७७.  मा.च धे आरती सुरेश 

७८.  मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 

७९.  मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

८०.  मा.जवळकर वैशाली राहलु  

८१.  मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 

८२.  मा.जगताप राज  गणपत 

८३.  मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 

८४.  मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

८५.  मा. शांत िशतोळे 

८६.  मा.गायकवाड सं या सुरदास 

८७.  मा.काटे राज  िभकनशेठ 

८८.  मा.शडगे आशा सुखदेव 

८९.  मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

९०.  मा.संजय केशवराव काटे 
 

     यािशवाय मा.राजीव जाधव - आयु , मा.झुरे - सह.आयु , मा.टेकाळे, मा.कुलकण , 
मा.गायकवाड, मा.माछरे - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.कांबळे - .शहर 
अिभयंता, मा.सुरगुडे - वकास अिभयंता, मा.च हाण, मा.पाट ल - सहशहर अिभयंता, मा.भोसले - 

मु यलेखापाल, मा.डॉ.रॉय - .आरो य वै .अिधकार , मा.भदाणे - उपसंचालक (नगररचना), 
मा.तांबे, मा.सवणे, मा.पठाण, मा.कुलकण  - काय.अिभयंता, मा.कांबळे - .िश णािधकार  

(मा यिमक), मा.पोमण - संगणक अिधकार , मा.पवार - .कायदा स लागार हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते. 

----------- 
 

मा.महापौर - उप थत मा.नगरसेवक व नगरसे वका, आयु , अिधकार  वग, प कार, नाग रक 
या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 
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मा.आर.एस.कुमार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, उप थत सभागृहाला वनंती करतो,  
मा.गोपीनाथ मंुडे - ये  राजकारणधुर ण व क य ाम वकास मं ी यांना दांजली अपण 
करावी. अशी वनंती करतो. 
 

मा.कैलास थोपटे - मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे. 
 
मा.महापौर - सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण करावीू . 

 (सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहन दांजली अपण केलीू .) 
 

मा.वैशाली काळभोर – मा.महापौर साहेब, आजची सभा शिनवार दनांक ५/७/२०१४ रोजी 
दपार  ु २.०० वाजेपयत तहकूब करणेत यावी अशी वनंती करते. 
 

मा.स वता साळंुके - मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे. 
 

मा.महापौर - उप थत स मा.सद यां या संमती माणे शिनवार दनांक ५/७/२०१४ रोजी 
दपार  ु २.०० पयत सभा तहकूब कर यात येत आहे. 
 
 
   

  (मो हनीताई वलास लांडे) 
    महापौर 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
     पंपर  - ४११०१८ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – २८ 

सभावृ ांत 

( दनांक २०.०३.२०१४, द.२५.०४.२०१४ व द.९/६/२०१४ ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – ०५.०७.२०१४          वेळ – दपार  ु २.०० वाजता 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची (माहे माच २०१४) दनांक ०९.०६.२०१४ ची तहकूब 
मा.महापािलका सभा शिनवार द.०५.०७.२०१४ रोजी दपार  ु 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.मो हनीताई वलास लांडे       -  महापौर 

२.  मा.राजू िमसाळ               -   उपमहापौर 

३.  मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

४.  मा.भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के. बापू 

५.  मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

६.  मा.भालेकर अ णा दलीप 

७.  मा.सौ. वाती मोद साने 

८.  मा.साने द ा य बाबुराव (काका) 

९.  मा.थोरात विनता एकनाथ 

१०. मा.सायकर अजय शंकरराव 

११. मा.जाधव साधना रामदास 

१२. मा.जाधव राहल गुलाबु  

१३. मा.आ हाट मंदा उ म 

१४. मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 

१५. मा.काळजे िनतीन ताप 

१६. मा. वनया द प (आबा) तापक र 

१७. मा.जगद श शे ट  

१८. मा.बाबर शारदा काश 

१९. मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

२०. मा.उ हास शे ट  

२१. मा.ठ बरे सुभ ा ई र 
२२. मा.पवार संगीता शाम 

२३. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२४. मा.तानाजी व ठल खाडे 

२५. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२६. मा.(िचखले) मराठे अ नी अ जत 

२७. मा.भारती फरांदे 

२८. मा.आर.एस.कुमार 

२९. मा.भालेराव ितभा ाने र 

३०. मा.पांढरकर िनलेश शंकरराव 

३१. मा.नंदा वकास ताकवणे 
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३२. मा.नेटके सुमन राज  

३३. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३४. मा.भ डवे संिगता राज  

३५. मा.सुयवंशी आशा ाने र 

३६. मा.ल ढे गणेश नारायण 

३७. मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 
३८.   मा.अपणा िनलेश डोके 

३९.   मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४०.   मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे  

४१.   मा. साद शे ट   

४२.  मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 

४३.  मा.काळभोर वैशाली जािलंदर 

४४.  मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 

४५.  मा.शेख अ लम शैकत 

४६.  मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

४७.  मा.वाबळे संजय म हारराव 

४८.  मा.म डगेर  वषा वलास 

४९.  मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडूरंग 

५०.  मा.सुपे आशा र वं  

५१.  मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५२.  मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

५३. मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 

५४. मा.महेशदादा कसन लांडगे 

५५. मा. दा बाजीराव लांडे 

५६. मा.†ò›ü.िनतीन ाने र लांडगे 

५७. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

५८. मा. व नाथ वठोबा लांडे 

५९. मा.ननवरे जत  बाबा 
६०. मा.सावळे िसमा र वं  

६१. मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 

६२. मा.भोसले राहल हनुमंतरावू  

६३. मा.पालांडे सुजाता सुिनल 

६४. मा.बहल योगेश मंगलसेन 

६५. मा.सौ.पानसरे अिमना महं मद 

६६. मा.कदम सदगु  महादेव 

६७. मा.िगता सुशील मंचरकर 

६८. मा.कैलास महादेव कदम 
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६९. मा.छाया जग नाथ साबळे 

७०. मा.चाबुक वार गौतम सुखदेव 

७१. मा.आसवानी स वता धनराज 

७२. मा.वाघेरे सुिनता राजेश 

७३. मा.वाघेरे भाकर नामदेव 

७४. मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

७५. मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

७६. मा.काळे वमल रमेश 

७७. मा.पाडाळे िनता वलास 

७८. मा. विनोद जयवंत नढे 
७९. मा.तापक र अिनता म छं    

८०. मा.कैलास गबाजी थोपटे 

८१. मा. वमलताई सुरेश जगताप 

८२. मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 
८३. मा.बारणे िनलेश हरामण 

८४. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८५. मा.बारणे माया संतोष 

८६. मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

८७. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

८८. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

८९. मा.कलाटे वाती मयुर  

९०. मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

९१. मा.च धे आरती सुरेश 

९२. मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 

९३. मा.िशतल व ठल ऊफ नाना काटे 

९४. मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

९५. मा.जवळकर वैशाली राहलु  

९६. मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 

९७. मा.जगताप राज  गणपत  

९८. मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 

९९. मा.जगताप नवनाथ द  ु

१००. मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

१०१. मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब िशतोळे 

१०२. मा.जम सोनाली पोपट 

१०३. मा. शांत िशतोळे 

१०४. मा.काटे रो हतअ पा सुदाम 

१०५. मा.गायकवाड सं या सुरदास 
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१०६. मा.काटे राज  िभकनशेठ 

१०७. मा.शडगे आशा सुखदेव 

१०८. मा.मोटे करण बाळासाहेब 

१०९. मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

११०. मा.संजय केशवराव काटे 

१११. मा.धुमाळ बाबासाहेब िनवृ ी 
११२. मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 

११३. मा.पाट ल सु जत वसंत 

११४. मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

११५. मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
 

  
 

        यािशवाय मा.राजीव जाधव - आयु , मा.तानाजी िशंदे - अित.आयु , मा.झुरे - सह आयु , 
मा.टेकाळे, मा.गावडे, मा.माने, मा.कुलकण , मा.गायकवाड, मा.फंुदे, मा.खांडकेकर, मा.दरगूडेु , 
मा.माछरे - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.तळदेकर - मु यलेखाप र क, 
मा.कांबळे - .शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे - वकास अिभयंता, मा.च हाण, मा.पाट ल, मा.तुपे-
सहशहर अिभयंता, मा.भोसले - मु यलेखापाल, मा.डॉ.मनोज देशमुख - वै क य अिध क, 
मा.भदाणे - उपसंचालक(नगररचना), मा.दधेकरु , मा.िनकम, मा.सवणे, मा.च हाण, मा.थोरात, 
मा.साळवी, मा.पठाण, मा.लडकत, मा.कांबळे, मा.कुलकण , मा. परजादे, मा.दांगट, मा.बरशे ट , 
मा.घोडे - काय.अिभयंता, मा. वण आ ीकर - सह. यव थापक य संचालक पीएमपीएमएल, 
मा.उबाळे - शासन अिधकार  (िश णमंडळ), मा.कांबळे - .िश णािधकार  (मा यिमक), 
मा.पोमण - संगणक अिधकार , मा.पवार - .कायदा स लागार, मा.गावडे - अ नशामक 
अिधकार , मा.बोदडे - शासन अिधकार  (जनतासंपक) हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

----------- 
मा.महापौर - उप थत मा.नगरसेवक व नगरसे वका, आयु , अिधकार  वग, प कार, नाग रक 
या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 
 

मा.नगरसिचव- ो रे- मा.आ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल यांना वचारावयाचे .  
 

मा.महापौर-  वचारणारे सद य मा.आ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल या सभागृहात हजर 
नस याने यांचे  वगळणेत येत आहेत. 
( िस द  क थक  नतक व पंपर  िचंचवड संगीत कला अकादमीचे मानद स लागार 
डॉ.नंद कशोर कपोते यांना नुकताच बालगंधव पुर कार ा  झाला अस याने महापािलके या 
वतीने मा.महापौर, मा.उपमहापौर, थायी सिमती अ य , मा.आयु , मा.प नेते, मा. वरोधी 
प नेते, मा.गटनेते यांचे ह ते यांचा स कार कर यात आला.)  
 

मा.वैशाली काळभोर-  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
ठराव मांक - ४८८                               वषय मांक - १ 
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दनांक - ५/७/२०१४                         वभाग – मा.आयु  
 

संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . वै /४/का व/१३३/२०१४  
                         द. ६/०२/२०१४ 

 २) मा. थायी सिमती सभा ठ. . ६००९ द.१३.०२.२०१४  
      रा य शासना या मागदशक त वा माणे क शासना या NUHM योजनेअंतगत 
पी.आय.पी. मंजूर साठ  मा यता िमऴणे तसेच शहर  आरो य क े थापन करणे, याचे 
Relocation करणे, मुलभूत सु वधा उदा.वीज, पाणी, थाप य वषयक कामकाज क न देणे, 
तसेच फिनचर, वै क य उपकरणे, औषधे उपल ध करणे, संगणक उपल ध करणे यासाठ  रा य 
शासनाकडून िनधी/अनुदान उपल ध होणे अपे त आहे. व या िनधीतून महापािलकेस या 
योजनेकामी खच करावयाचा आहे. योजनेसाठ  ा  िनधीतून खच कर यास व सदरचे अिधकार 
आयु  यांना दान कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, सदर ठरावास अनुमोदन देते. 
 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. 
 
                                                    वषय मांक - २ 

दनांक - ५/७/२०१४                         वभाग – मा.आयु  
 

    संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . शासन/८/का व/१७५/२०१४ 
             दनांक २५/०२/२०१४ 
     पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने यरोग तपासणीसाठ  आणलेले मशीन वापरा वना 

पडून असलेबाबत वधानमंडळ सन २०१३ चे अथसंक पीय अिधवेशनात वधानप रषद तारां कत 
 . ३७९२० व वधानसभा तारां कत  .१०६१६७ उप थत झालेले आहेत.  याबाबत 

मा.मं ी महोदयांनी वधानसभेम ये दले या अ ासनानुसार महारा  शासन, नगर वकास 
वभागाने द.२०/०३/२०१३ रोजी या प ा वये वनावापर मशीन पडून राह यास जबाबदार 
असणा-या अिधकार  व कमचार  यांची चौकशी क न संबंिधतांची जबाबदार  िन त क न 
यांचेवर िनयमानुसार कायवाह  करणेबाबत आदेश दलेले आहेत.  सदर  करणी दसद यीय 

सिमतीने सादर केले या ाथिमक अहवालानुसार BACTEC®  MGITTM 960 System for Micro 

Bacteria Testing with Accessories यरोग तपासणी उपकरण खरेद  िन वदा येम ये व 
मशीन या कंमतीबाबतचे कामकाजात गंभीर व पाची अिनयिमतता आढळून आ याने दनांक 
२३/०४/२०१३ चे आदेशा वये ी.लोखंडे तानाजी म याबा, भांडारपाल व ी.गराडे ानदेव 
नामदेव, उपलेखापाल या कमचा-यांना सेवािनलं बत क न खातेिनहाय चौकशीकामी आदेश 
पार त कर यात आलेले आहेत. 
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 दसद यीय सिमतीने सादर केले या ाथिमक चौकशी अहवालानुसार  

१. BACTEC®  MGITTM 960 System for Micro Bacteria Testing with Accessories 
यरोग तपासणी उपकरण खरेद या िन वदा या कामकाजात आढळले या 

अिनयिमत बाबीस डॉ.नागकुमार कुणचगी, िनवृ  आरो य वै क य अिधकार  व 
डॉ.राजशेखर अ यर, िनवृ  वै क य संचालक, 

२. सदर उपकरणा या कंमतीबाबतचे कामकाजात आढळले या अिनयिमत बाबीस 
डॉ.नागकुमार कुणचगी, िनवृ  आरो य वै क य अिधकार  
 

३. BACTEC® MGITTM 960 System for Micro Bacteria Testing with Accessories 
यरोग तपासणी उपकरण वनावापर बंद राहणेस डॉ.नागकुमार कुणचगी, िनवृ  

आरो य वै क य अिधकार , डॉ.राजशेखर अ यर, िनवृ  वै क य संचालक, डॉ.आनंद 
जगदाळे, िनवृ  वै क य अिध क वाय.सी.एम.एच.  

हे अिधकार  जबाबदार अस याचा ाथिमक िन कष ा  झालेला आहे. 
         तर  महारा  नागर  सेवा (िनवृ ी वेतन) िनयम 1982 मधील 27 (2) (ब) नुसार कमचार  
सेवािनवृ  हो यापुव  वभागीय कायवाह  चालू झाली नसेल तर शासना या मंजूर िशवाय ती 
चालू केली जाणार नाह , अशी तरतुद आहे. महारा  महानगरपािलका अिधिनयमामधील कलम 
45 मधील तरतुद नुसार आरो य वै क य अिधकार  यांची “िनयु  ािधकार ” महापािलका ह  
आहे. यामुळे महापािलका अिधका-यां या बाबतीत सेवािनवृ ीनंतर वभागीय कायवाह  
कर यासाठ  मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. डॉ.नागकुमार कुणचगी, िनवृ  
आरो य वै क य अिधकार , डॉ.राजशेखर अ यर, िनवृ  वै क य संचालक व डॉ.आनंदराव 
जगदाळे, िनवृ  वै क य अिध क हे महापािलका सेवेमधून िनवृ  झालेले असून ाथिमक 
चौकशी अहवालानुसार BACTEC®  MGITTM 960 System for Micro Bacteria Testing with 

Accessories या यरोग तपासणी उपकरण करणातील अिनयिमत बाबी व सदर उपकरण 
वनावापर बंद रहा यास यांची सकृत दशनी जबाबदार  िन त होत आहे. या तव करणी 
डॉ.नागकुमार कुणचगी, िनवृ  आरो य वै क य अिधकार , डॉ.राजशेखर अ यर, िनवृ  वै क य 
संचालक व डॉ.आनंदराव जगदाळे, िनवृ  वै क य अिध क यां या वरोधात महारा  नागर  
सेवा (िनवृ ीवेतन) िनयम १९८२ मधील िनयम २७ मधील तरतुद ं या योजनाथ महारा  
नागर  सेवा (िश त व अ पल) िनयम १९७९ मधील िनयम ८ म ये विन द ीत केले या 
कायप तीनुसार, करणात दोषारोपप  दाखल करणे, चौकशी अिधकार  व सादरकता अिधकार  
यांची िनयु  करणेबाबत व एकुण करणी वभागीय कायवाह  ता वत कर यास आयु , 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना ािधकृत कर याबाबत मा यता देणेत येत आहे. 
 
मा.वैशाली काळभोर - मा.महापौर साहेब, सदर ठरावास अनुमोदन देते. 
 
मा.सीमा सावळे -  मा.महापौर, मा.सभागृह, स मा.पञकार. मा.आयु  साहेब खरंतर या 
अिधका-या या संदभात या ठकाणी कायवाह  कर याचा वषय  सभागृहापुढे आलेला आहे ते 
सव अिधकार  रटायड झालेले आहेत असं असलतर  रा यशासनाने यां या वरोधात कारवाई 



 
 

19 

करा हणून जो अहवाल पाठ वलेला आहे तो संपुण अहवाल खरंतर जीबी पुढे यायला पा हजे 
होता. मा.आयु  साहेब, वषयपञीकेम ये तो अहवाल पुण आहे का ?  क  आणखीन याम ये 
काह  मु े समा व  आहेत. अधवट माह ती घेवून बोलन कंवा यांचेवर कारवाई करनं हणजे 
एखादयावर अ याय के यासारखं आहे. यामुळे रा यशासनाने पाठ वलेला संपुण अहवाल 
खरंतर सभागृहापुढे यायला पा हज ेहोता. वेळोवेळ  शासनाचे आदेश असतात, येक अहवाल 
असतीलतर ते सद यांस िमळायला पा हजेत. ते नौकर व न रटायड झालेले आहेत तर  
यां यावर कारवाई होऊ शकते. मग तो ाचार झाला क  नाह  झाला,  याम ये रा यशासन 

या मताला पोहचलेल े आहे क  याम ये ाचार झालेला आहे आ ण या मताला जर 
रा यशासन पोहचले असेल आ ण रा यशासनाकडे दसद यीय किमट  नेम यानंतर जर अशा 
अिधका-यांवर कारवाई होणार असेलतर खरोखर अ यंत वचार कर यासारखा वषय आहे. 
आप या सभागृहाने, आप या आयु ांनी याची दखल न घेत यामुळे रा यशासनाकडे त ार 
के यानंतर रा यशासनाने याची दखल घेतलेली आहे. मशनर  आव यक होती कंवा न हती, 
आव यक होती हणून कारवाई झाली नाह . अनाव यक होतीतर यावेळेसची जी त कालीन 
थायी सिमती होती यांना सु दा जबाबदार धरल पाह जे. कारण खरेद  व चे जे काह  
वषय येतात ते थायी माफत येतात. ते सु दा तेवढेच दोषी असले पा हजेत. मा.महापौर 
साहेब, मा.आयु  साहेब, खरंतर आ ह   हणतो क  अशा खरेद  या असतात या सद य 
आ ण अिधकार  अशा दोघां याह  संगनमताने चालतात हणजे दोघानाह  एकच कायदा लागू 
पा हज ेआ ण तो जर कायदा लागू करायचा असेलतर यावेळेस आपण अशी कारवाई या 
अिधका-यांवर करणार असालतर यावेळेसचे त कालीन सद य असतील यांचेवर सु दा 
कारवाई झाली पाह जे. कारण एखादा जर असा वषय समोर आलातर यावर चचा होते, 
वचारल जात क  या मशनर ची आव यकता आहे का ? ह  व तु आप याला खरेद  
करायचीतर याची आव यकता आहे का ? आ ण याची जर आव यकता नसेलतर आपण 
खरेद स नकार देतो परंतु या ठकाणी असं काह  घडलेल नाह . शासनान याची दखल घेतलेली 
आहे आ ण दखल घेत यानंतर कारवाई झालेली आहे.  या ठकाणी दसद यीय  सिमतीने जो 
चौकशी अहवाल पाठवीलेला आहे याबाबत मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मी आप याला 
वनंती करेल, तो पुण चौकशी अहवाल सव द यांना देणेत यावा जेणेक न यातील खरं काय 
व खोट काय आहे ते आ हांला कळेल आ ण िनणय यायला आ हांला सु दा अडचण येणार 
नाह . ध यवाद.        
मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, हा जो वषय आहे खरंच अशी 
प र थती आहे क , यावेळेला आपण कुठलीह  मशनर  घेतो कंवा पंपर  िचंचवड शहराम ये 
कोणतेह  ोजे ट राबवायचे असतीलतर ते काह  एका अिधका-या या कंवा कोणा एका या 
मताने होत नसतात, सगळ एकञीत िचञ असतं.  आपण हे बघीतल गेल पा हज ेआजह  
आप या वायसीएमम ये ब-याचशा अशा गो ी आहेत क  तेथ ेकाह  मशनर  पडून आहेत का ? 
कंवा आप याला खुप काह  गरजेचपण आहे का ?  खुच   बदलली, माणुस बदलला क  
येक गो ी बदलत असतात यानुसार यावेळेला पंपर  िचंचवड शहराच जर आरो य चांगल 

असेलतर मला वाटत आ खी पंपर  िचंचवड हे द  आहे अस ंसमजतो. वायसीएम सारख एवढं 
मोठ हॉ पटल असताना या ठकाणी ब-याचशा गो ी असतात. औषधाचा तुटवडा आहे कंवा 
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आज डॉ टस पण फार कमी आहेत. म यंतर  वॉक इन इंटर हयू होत होते यामुळे 
आप याकडे डॉ टस येत होते ते सु दा आता कमी झालेल ेआहे. यांना काह  कोसस पण 
उपल ध क न दले पाह जेत. मागचे कमीशनर साहेब डॉ टर अस यामुळे यांनी ब-याचशा 
योजना, मेड कल कॉलेज या ीकोनातून कंवा कोसस चालू कर या या ीकोनातून य  
केले होते ते य  सु दा आपण आज पुढे नेले गेले पाह जेत क  जेणेक न आज आप याला 
जवळ जवळ १२५ डॉ टस िमळाले असते. एवढं मोठ शहर चालवीत असताना मी अस ं हणेल 
क  अिधकार  आहेत, ाचार कंवा यात या काह  गो ी आहेत या आ ह  नगरसेवक लोक 
बघत नाह त तुमची जी ोसीजर आहे या ोसीजर या मा यमातून एखादयाला वाटल ह  ८० 
लाखाची मशीन आहे आ ण ते जर खुप मोठया कमंती या फरकानं जर पुढ गेल असलेतर 

येकाला यात शंका येण साहजीकच आहे. परंतु आज प र थती अशी आहे क  डॉ.जगदाळे 
असतील कंवा कोणीह  अस ू देत, यांनी इत या वष नौकर  के यानंतर शेवट या दवशी 
यां या हाताम ये पञ दलं जात. आ ह ह  असू देत, इत या वष काम के यानंतर आमच जर 

एखादया नागर कानी मन दखावलतरु  आ हांला सु दा खुप वाईट वाटेल. डॉ. नागकुमार यांची 
प र थती आज अशी आहे क  आज ते वत: आजारान ञ त असतात आ ण या वषयाम ये 
ते सु दा आहेत. हा वषय तुम या मा यमातून यव थीतर या यावा आ ह  हा वषय आज 
तहकूब करणार आहोत. यातून यव थीत जे काह  िनणय आहेत ते बाहेर आले पाह जेत याची 
चौकशी यव थीतर या करावी. यात आम या नगरसेवकांची चुक कुठे आहे हे सांगा बरं. 
अिधका-यांनी मागणी केली, जे तु ह  बघीतल ते टडर काढल, सगळया सहया झा या, या 
प दतीने कुठेह  चुका होता कामा नयेत आज यावेळेला वायसीएम झाल यावेळेला सु दा अस 
हणल जात होत क  हा पांढरा हा ी आहे, तो कसा पोचला जाणार आहे परंतु आज काळाची 

गरज आहे ते वायसीएम सु दा आज कमी पडत आहे. या ठकाणी आयसीयू सु दा आज कमी 
आहेत. या मशनर  सु दा आज कायरत राह या अस यातर याच ेपैसे सु दा वसूल झाले 
असते आज कतीतर  मशनर  आहेत क  या धुळखात पडले या आहेत या यव थतर या 
माग  लाग या पाह जेत. आयु  साहेब, याम ये आपण ल  घालून यव थतर या 
आप याकडून हा वषय यावा अशी अपे ा आहे. हा वषय तहकूब करावा अशी मी सूचना 
मांडते.  
मा.स वता साळंूके - मा.महापौर साहेब, सूचनेस मी अनुमोदन देते. 
मा.आर.एस.कुमार -  मा.महापौर साहेब, प ने यांनी तहकूबी सूचना मांडली याला मी 
अनुमोदन देतो. यांनी चूका केले या आहेत याना पनीशमट झाले पाह जे. पनीशमट काय 
करायच ते तु ह  ठरवा. पण पनीशमट हायला पाह जे. वायसीएम म ये काय चालल याची 
या सभागृहाम ये आपण चचा केली आहे. अनेक ऑपरेशन टेब स, मशनर  फार जा त 
कमंतीने घेतले, डबल, टबल कंमतीने घेतले.  ९० लाखाची मशीन २ कोट  ७५ लाखाला 
घेतली. आशा केसेस म ये पनीशमट हायला पाह जे. तु ह  आसंच सोडलतर पुढ आसच चालू 
राहणार.  याम ये पट यूलर अिधका-यांना पनीशमट देत असताना, हायसना पनीशमट का 
नाह ? शेवट  एवढ  मोठ  कमंतीची मशीन खरेद  करत असताना हायर अिधकार  सु दा या 
फाईलवर र पॉ सीबीलीट  हणून सह  करतात. मी सह  करतो हणजे याचा अथ 
र पॉ सीबीलीट  घेतो पण यांचेवर माञ काह  कारवाई होत नाह . आता या ऑ सीजन या 
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मशीन बाबत जी कमीट  शासनाने िनयु  केलेली होती यात ी.भोसले आहेत, डॉ. कनोज 
आ ण इएसआय अशा तीन लोकांची कमीट  नेमलेली होती आ ण या कमीट ने रपोट दलेला 
आहे क  मशीनची कमंत १ कोट या वर नाह . तो रपोट आ हांला दाखवलेला नाह . जर या 
किमट ने रपोट दला क  ह  मशीन १ कोट या वर नाह तर मग  Action  का होत नाह . 
मी आयु  साहेबांना वचारल तु ह  Action का घेत नाह ततर साहेब हणाले याम ये 
मेकॅनीकल इं जनीअर कोणी नाह , मी हणालो याम ये िस ह ल इं जनीअर होते नां. आ ण 
आशा हाय ट ले हल या अिधका-यांना ॉफ क पॉवर पाह जे. अनेक अिधकार  येतात ते 
इ जंनीअर नसतात पण इं जनीअर ंग वभागा या १०० ते २०० कोट च ेफाईलवर ते सहया 
करतात यावेळेस आपण हणतो का क , ते कमीशनर इं जनीअर न हते हणून या 
फाई सम ये सहया केले या चुक या आहेत का, नाह . या या किमट  तु ह  नेमले या 
आहेत ते एचओड  आहेत ते हणतात १ कोट या वर नाह  यांचे फायड ंग बरोबर आहे याला 
चॅलज करता येत नाह . आ ण मग यांचेवर कारवाई हायला पाह जे. जर एक कोट च मशीन 
पावणेतीन कोट म ये खरेद  केल असेलतर इतर साह य काय रेटम ये खरेद  केल असेल 
कती कोट  पये ाचार झाला असेल. साहेब, पनीशमटतर हायलाच पाह जे. यात तु ह  
ड ल ेक  नका.  रपोट तुम या समोर येताच या ठकाणी Action या. दसरु  गो  आपले 
शासक य चौकशीसाठ  काह  आदेश होतात याचे एकतर कुठलेह  डसीजन वेळेवर होत 

नाह त या चौकशीची आ हांला कॉपी िमळत नाह . यावेळ  या सभागृहाने आयु , बंड 
साहेबां या कालावधीत थाप याची इ वॉयर  करायला सांगीतली होती या इ वॉयर चा 
रपोट अजून या सभागृहाम ये आलेला नाह . महापौरांनी यावेळेस आदेश दलेले होते क  
थाप या या कामाची चौकशी करा हणून याचा रपोट दला नाह . १९८६ पासून आजपयत  

आपण जेवढे इ वॉयर च ेआदेश दले याम ये ९० ट के इ वॉयर च े रपोट, रझ ट काय 
आहेत हे आम या समोर आलेले नाह त. हे चुक च आहे, आ हांला माह ती िमळाली पा हजे. 
आ ह  कधी शासनाकडे गेलो आ ण एखादा रपोट दाखवा हणालो तर, आ हाला आयु ांना 
वचारायला पाह जे असे सांगीतले जाते.  नगरसेवकांकडे का लपवता तु ह  हे चु कच आहे. 
आ हांला पण आपण माह ती  दयावी. याम ये काय रपोट आहे या रपोटची कॉपी तु ह  
सवाना दयावी, डले क  नका. डॉ.जगदाळेचा या मशीनम ये काय रपोट आला आणखीन 
डपाटमटली चौकशी सु दा झाली नाह  अस ेमी ऐकतो. काय रपोट आहे ते आ हांला माह ती 
पडू दया. शासनाम ये चुक केले या माणसाला पनीशमट हायला पाह जे कारण आता जे 
अिधकार  काम करतात यांना सु दा वाटेल क  आपण बरोबर काम केले पा हजे. तर  माझी 
वनंती आहे क  आता सीमाताई सावळे यांनी सांगीतले माणे सव रपोट सभागृहाम ये ठेवावेत. 
तसेच जे जे इ वॉयर  परदेशी साहेबांच े काळात झाले या आहेत याच े सव रपोट 
सभागृहाम ये यावेत आ ण यां यावर कारवाई करावी. साहेब, तुम यावर ेशर असेल पण 
तु ह  Action घेतली नाह तर शासनाम ये शी त राहणार  नाह .  शासनाम ये  शी त 
पाह जे असेलतर पनीशमट काय ायचे ते तु ह  ठरवा. आ ह  थोडेच हणतो याना फाशी 
दयावी हणून, नाह . यांच एक इ मट थांबवा, यांच े मोशन थांबवा, सीआर म ये रमाक 
मारा, फायना शीअल यांचेकडून वसूल करा. काह  फरक पडत नाह . अ यत: शासनाम ये 
शी त राहणार नाह . तर  सव रपोटस या सभागृहाम ये ठेवावेत अशी माझी वनंती आहे.  
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      यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक - ४८९                                     वषय मांक - २ 

दनांक - ५/७/२०१४                           वभाग – मा.आयु  
 

    संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . शासन/८/का व/१७५/२०१४ 
              दनांक २५/०२/२०१४ 

वषय मांक २ 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. 
      ------ 
मा.अपणा डोके -  मा.महापौर साहेब,   वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
ठराव मांक - ४९०                                     वषय मांक - ३ 

दनांक - ५/७/२०१४                           वभाग – मा.नगरसिचव 
 

मा. वधी सिमती 
अ) दनांक १७/१/२०१४, ७/२/२०१४ व १०/०२/२०१४ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत  

            आहे. 

ब)  दनांक ०७/०२/२०१४ व १०/२/२०१४ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 

मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, सदर ठरावास मी अनुमोदन देते. 
 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.अपणा डोके -  मा.महापौर साहेब,   वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 
ठराव मांक - ४९१                                     वषय मांक - ४ 

दनांक - ५/७/२०१४                           वभाग – मा.नगरसिचव 
 

            मा.म हला व बालक याण सिमती  
अ) दनांक २२/०१/२०१४ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 

 ब) दनांक १२/०२/२०१४ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 

मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, सदर ठरावास मी अनुमोदन देते. 
 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. 



 
 

23 

      ------ 
मा.महापौर- सवाचे आभार मानुन आजची सभा संपली असे जाह र करणेत येत आहे. 
 

                                                                                                                      

(मो हनीताई वलास लांडे) 
       महापौर 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
   पंपर  - ४११०१८ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
नगरसिचव कायालय 

मांक – नस/४/का व/६२१/१४ 
दनांक – २५ / ०७ /२०१४ 

                                           
      नगरसिचव 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
              पंपर  – ४११ ०१८. 

 
     

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

  


