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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – ६९ 

सभावृ ांत 
दनांक – २०.०१.२०१७                          वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे जानेवार -२०१७ ची मा.महापािलका सभा शु वार 
द.२०.०१.२०१७ 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.वाघेरे भाकर नामदेव        -    उपमहापौर 
३.   मा.जाधव साधना रामदास 
४.  मा.पाञ ेराम संभाजी 
५.  मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 
६.  मा.तानाजी व ठल खाडे 
७.  मा.आर.एस.कुमार 
८.  मा.भालेराव ितभा ाने र 
९.  मा.पांढरकर िनलेश शंकरराव 
१०.  मा.नेटके सुमन राज  
११.  मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 
१२.  मा.शमीम पठाण  
१३.  मा.सुपे आशा र वं  
१४.  मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
१५.  मा.सावळे िसमा र वं  
१६.  मा.छाया जग नाथ साबळे 
१७.  मा. वमलताई सुरेश जगताप 
१८.   मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 
१९.   मा.बापू उफ श ु न िसताराम काटे 
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२०.   मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 
२१.         मा.जवळकर वैशाली राहुल 
२२.   मा.जगताप राज  गणपत  
२३.   मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 
२४.   मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ स नी  
२५.   मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 
२६.   मा.लोखंडे गोर  जाकाराम    

 
यािशवाय मा.गावडे – सह आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.तळदेकर - 

मु यलेखाप र क, मा.आवार - शासन अिधकार  (िश णमंडळ) व मा.लावंड-कायदा अिधकार    
हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
                                 ----------- 
 
मा.महापौर - उप थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार  वग, प कार, 
नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 
मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, सभागृहात कोरम नस यामुळे आजची सभा सोमवार 
द.२०/२/२०१७ रोजी दुपार  १.४५ पयत तहकूब करणेत यावी अशी सूचना मी मांडते. 
मा.गोर  लोखंडे - मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर-  कोरम अभावी आजची सभा सोमवार द.२०/०२/२०१७ रोजी दुपार  १.४५ 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 – ६९ 
सभावृ ांत 

( द.२०/०१/२०१७ (द.ु२.००)  ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – २०.०२.२०१७                    वेळ – दुपार  १.४५ वाजता  
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.२०/०१/२०१७ (द.ु२.०० वा.) ची तहकूब मा. 
महापािलका सभा सोमवार द.२०.०२.२०१७ 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.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.दुगूडे-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  १.४५ 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 – ६९ 
सभावृ ांत 

( द.२०/०१/२०१७ (द.ु२.००) व द.२०/२/२०१७ (१.४५) ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – २७.०२.२०१७                    वेळ – दुपार  १.४५ वाजता  
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.२०/०२/२०१७ (द.ु१.४५ वा.) ची तहकूब 
मा.महापािलका सभा सोमवार द.२७.०२.२०१७ 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.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.महापािलका सभा -६३ द.२०/९/२०१६, द.२८/९/२०१६ (द.ु२.०० व २.२५),  

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

      िनयु या  
 

वषय मांक १)   १) मा. काळे वमल रमेश व मा. ल ढे शुभांगी संतोष यांनी नगरसद य  

पदाचा राजीनामा दला अस याने मा. थायी सिमती सद य वा या दोन जागा                    
रका या झा या अस याने तसेच २) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव व मा. हेञे सुरेश 
रंगनाथ यांनी नगरसद य पदाचा राजीनामा दला अस याने मा. वधी सिमती सद य वा या 
दोन जागा रका या झा या अस याने तसेच ३) मा. दा बाजीराव लांडे व मा.सौ.बनसोडे 
शकंुतला कािशनाथ यांनी नगरसद य पदाचा राजीनामा दला अस याने मा. म हला व 
बालक याण सिमती सद य वा या दोन जागा रका या झा या अस याने तसेच ४) मा. 
भालेकर अ णा दलीप यांनी नगरसद य पदाचा राजीनामा दला अस याने मा.शहर सुधरणा 
सिमती सद य वाची एक जागा रकामी झाली अस याने तसेच ५) मा. अॅड.िनतीन ाने र 
लांडगे व मा. वनोद जयवंत नढे यांनी नगरसद य पदाचा राजीनामा दला अस याने मा. डा, 
कला, सा ह य व सां कृितक सिमती सद य वा या दोन जागा रका या झा या अस याने 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयमचे कलम २३ अ वये व कलम ३१ अ आ ण                    
पंपर  िचंचवड शहरा या महानगरपािलके या सिम यां या सभा इ.चे                    
संचालन कर या वषयीचे जादा िनयमांपैक  िनयम .६९ म ये िनदश                  
के या माणे सदर रका या जागांवर िनयु या करणे. 
मा.नगरसिचव – वषय मांक १ महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाच ेकलम २० (५) म ये 
तरतूद के या माणे मा. थायी सिमती या १) मा. काळे वमल रमेश व मा. ल ढे शुभांगी 
संतोष यांनी नगरसद य पदाचा राजीनामा दला अस याने मा. थायी सिमती सद य वा या 
दोन जागा रका या झा या अस याने सदर रका या जागांवर िनयु या करणे.                   
मा.सद यां या िनयु या सन २००७ चा महारा  अ यादेश मांक २ अ वये महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३१ अ म ये तरतूद के या माणे माणशीर ितिनिध व 
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देऊन नामिनदशना दारे करणे कर ता सदर कलमा अ वये महानगरपािलका अिधिनयमा वये 
गठ त कर यात येणा-या सिम यांम ये महानगरपािलकेतील मा यता ा  राजक य प ांना व 
गटांना खाञीपुवक पुरेसे ितिनधी व िमळावे हणून सिम यांवर बलाबलानुसार ितिनधी व 
दे याची तरतूद कर यात आली. तसेच र  होणा-या जागांवर राजीनामा दलेले मा.सद य 
या मा यता ा  प ाचा, न दणीकृत प ाचा गटाचा आघाड चा कंवा ं टचा आहे याच 

मा यता ा  प ा या/ न दणीकृत प ा या/गटा या/ आघाड या कंवा ं ट या मा.सद यास 
नामिनदिशत करावयाचे आहेत. 
१) मा. काळे वमल रमेश - भारतीय  रा ीय काँ ेस व रा वाद  काँ स णत (अप ) 
आघाड . २) मा.ल ढे शुभांगी संतोष- पंपर  िचंचवड महानगरपािलका रा वाद  काँ ेस आघाड . 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका रा वाद  काँ ेस आघाड चे गटनेते मा.मंगलाताई अशोक कदम 
यांनी यां या प ाचे १ सद यांचे नांव बंद लखोटयाम ये वा र नीशी मा.महापौरांकडे ावेत. 
(बंद लखोटा देणेत आला.) 
 भारतीय रा ीय काँ ेस व रा वाद  काँ ेस णत अप  (आघाड ) गटनेते मा.भोसले 
राहूल हनुमंतराव यांनी यां या प ा या १ सद यांचे नाव बंद लखोटयाम ये वा र नीशी 
महापौरांकडे ावीत.  
(भारतीय रा ीय काँ ेस व रा वाद  काँ ेस णत अप  (आघाड ) गटनेते मा.भोसले राहूल 
हनुमंतराव हे सभागृहात उप थत न हते) 
मा.महापौर यांनी बंद लखोटा सवासम  उघडला आ ण याम ये असणारे नांव ी.जी.ड .मोरे, 
कायालयीन अिध क, नगरसिचव वभाग यांनी सभागृहात वाचून दाख वले ते पुढ ल माणे- 
१) मा.लोखंडे गोर  जाकाराम पंपर  िचंचवड महानगरपािलका रा वाद  काँ ेस आघाड  
 
ठराव मांक -  ९७४                            वषय मांक – १ 
दनांक – २७/२/२०१७            वभाग – नगरसिचव  
   
१) मा. काळे वमल रमेश व मा. ल ढे शुभांगी संतोष यांनी नगरसद य पदाचा राजीनामा 
दला अस याने मा. थायी सिमती सद य वा या दोन जागा रका या झा या अस याने तसेच   

२) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव व मा. हेञे सुरेश रंगनाथ यांनी नगरसद य पदाचा 
राजीनामा दला अस याने मा. वधी सिमती सद य वा या दोन जागा                    
रका या झा या अस याने तसेच  

३) मा. दा बाजीराव लांडे व मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ यांनी नगरसद य पदाचा 
राजीनामा दला अस याने मा. म हला व बालक याण सिमती सद य वा या दोन जागा 
रका या झा या अस याने तसेच  
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४) मा.भालेकर अ णा दलीप यांनी नगरसद य पदाचा राजीनामा दला                    
अस याने मा.शहर सुधरणा सिमती सद य वाची एक जागा रकामी झाली                    
अस याने तसेच  

५) मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडगे व मा. वनोद जयवंत नढे यांनी नगरसद य                    
पदाचा राजीनामा दला अस याने मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक                    
सिमती सद य वा या दोन जागा रका या झा या अस याने महारा                     
महानगरपािलका अिधिनयमचे कलम २३ अ वये व कलम ३१ अ आ ण                    
पंपर  िचंचवड शहरा या महानगरपािलके या सिम यां या सभा इ.चे                    
संचालन कर या वषयीचे जादा िनयमांपैक  िनयम .६९ म ये िनदश                   
के या माणे माणशीर ितिनधी व देवून नामिनदशना ारे करणेकामी मा यता ा  
प ांच/ेन दणीकृत प ांच/ेगटांचे तौलिनक सं याबळ वचारात घेवुन आ ण सदर रका या 
जागेवर सभागृह नेता/ वरोधी प नेता/प नेता/गटनेता यां याशी वचार विनमय क न 
महानगरपािलकेतील  प ां या/गटां या सं याबळा या माणात १) मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
या पािलका सद यांची पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीवर सद य हणून 
नामिनदशना ारे िनयु  कर यात आली अस याचे जाह र करणेत येत आहे.  
 

                ----- 
 
    

(धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

 

मा.मंगलाताई कदम -   मा.महापौर साहेब, बाक या किमटयांची मुदत संपत अस यामुळे 
नावे दलेली नाह त.  

 आजची सभा गु वार द.२०/४/२०१७ रोजी दुपार  २.१५ पयत तहकूब करणेत यावी 
अशी सुचना मी मांडते. 
मा.अ ण बो-हाडे -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर-  आजची सभा गु वार द.२०/४/२०१७ रोजी दपुार  २.१५ 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 – ६९ 

( द.२०/०१/२०१७ (द.ु२.००), द.२०/२/२०१७ (१.४५) व द.२७/०२/२०१७ (द.ु१.४५)  
ची तहकूब सभा) 

 
दनांक – २०.४.२०१७               वेळ- दुपार  २.१५ वा.
  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.२७/०२/२०१७ (द.ु१.४५ वा.) ची तहकूब 
मा.महापािलका सभा गु वार द.२०.०४.२०१७ रोजी दुपार  २.१५ 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. वीनल क पल हे  े

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.राहुल गुलाब जाधव 

९) मा.वसंत भाकर बोराटे 

१०) मा.बुड सुवणा वकास 

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

१३) मा.डोळस वकास ह र ं  

१४) मा.उंडे ल मण ध डू 

१५) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 
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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 हाणे 

२१) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

२२) मा.लांडगे सा रका संतोष 

२३) मा.लांडगे र व ल मण 

२४) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२५) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२६) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

२७) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२८) मा. ॲड. िनतीन ाने र लांडगे 

२९) मा.सावळे िसमा र वं  

३०) मा.ल ढे न ता योगेश 

३१) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

३२) मा.लांडे व ांत वलास 

३३) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

३४) मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 

३५) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

३६) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३७) मा.केशव हनुमंत घोळवे 

३८) मा.मंगला अशोक कदम 

३९) मा.तुषार रघुनाथ हंगे 

४०) मा.अ नी िभमा बोबडे 

४१) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

४२) मा.संजय बबन नेवाळे 

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

४५) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

४६) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाणे 

४७) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

४८) मा.घोलप कमल अिनल 

४९) मा.उ म काश कदळे 

५०) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

५१) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

५२) मा.यादव मीनल वशाल 

५३) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

५४) मा. मोद कुटे 

५५) मा.राजू िमसाळ 

५६) मा.बाबर शिमला राज ू

५७) मा.अिमत राज  गावडे 

५८) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

५९) मा.खानोलकर ा महेश 

६०) मा.भ डवे संिगता राज  

६१) मा.मोरे र महादू भ डव े

६२) मा.ढाके नामदेव जनादन  

६३) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

६४) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

६५) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव 

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

६८) मा.अ नी गजानन िचचंवडे-पाट ल 

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

७१) मा.जय ी वसंत गावडे 
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७२) मा.कोमल दपक मेवानी 
७३) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

७४) मा.सुल णा राजू धर 

७५) मा.शाम गणपतराव लांडे 

७६) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

७७) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

७८) मा.कदम िनक ता अजुन 

७९) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

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

८३) मा.काळे उषा दलीप 

८४) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

८५) मा.पवार मिनषा मोद 

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

८८) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारणे 

८९) मा.ॲड. भोसले सिचन सुरेश 

९०) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

९१) मा.बारणे माया संतोष 

९२) मा.िनलेश हरामण बारणे 

९३) मा.वाघमारे अ नी व म 

९४) मा.दशले रेखा राजेश 

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

९७) मा.ममता वनायक गायकवाड 

९८) मा.कामठे तुषार गजानन 

९९) मा.च धे आरती सुरेश 
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१००) मा.क पटे सं दप अ ण 

१०१) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

१०२) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

१०३) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

१०४) मा.चं कांत बारकु नखाते 

१०५) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

१०६) मा.कुटे िनमला संजय 

१०७) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

१०८) मा. व ठल उफ नाना काटे 

१०९) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

११०) मा.मंुढे उषा अंकुश 

१११) मा.कदम शिशकांत गणपत 

११२) मा.लोखंडे चंदा राजू 

११३) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

११४) मा.आशा धायगुडे-शडगे 

११५) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

११६) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

११७) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

११८) मा.राजापुरे माधवी राज  

११९) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

१२०) मा.नवनाथ द ू जगताप 

१२१) मा.संतोष बबन कांबळे 

१२२) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

१२३) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

१२४) 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 वै क 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.कडूसकर, मा.दुरगुडे, 
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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- शासन 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, नाग रक 

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

     (सभागृहात ग धळ) 
मा.महापौर -  शा तीकराची सभा संपलेली आहे. पुढची सभा चालू झालेली आहे. जे नगरसेवक 
गैरवतन करतील यां यावर कारवाई करणेत येईल. आपण खाली बसावे सभागृहात ग धळ 
घालू नये अ यथा बाहेर जावे. 
मा.िसमा सावळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. शा तीकराचा वषय 
मंजूर झा यानंतर अशा कारची मागणी करणे यो य नाह .  
(सभागृहात ग धळ) 
मा.महापौर -  सवानी कृपया खाली बसावे कंवा बाहेर जावे अ यथा िनलंबनाची कारवाई केली 
जाईल. 
(सभागृहात ग धळ) 
मा.महापौर-  ह  सभा आज द.२०/४/२०१७ रोजी द.ु४.०० पयत तहकूब करणेत येत आहे.      
      ----- 
 
 
                                         (िनतीन (आ पा) ताप काळजे) 
                                               महापौर 
                                          पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                 पंपर  -४११ ०१८.    
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 
मा.महापािलका सभा 

कायप का मांक – ६९ 
( द.२०/०१/२०१७ (द.ु२.००), द.२०/२/२०१७ (१.४५), द.२७/०२/२०१७ (द.ु१.४५) व 

द.२०/४/२०१७ (द.ु२.१५) ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – २०.४.२०१७        वेळ- दुपार  ४.०० वा.
  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.२०/०४/२०१७ (द.ु२.१५ वा.) ची तहकूब 
मा.महापािलका सभा गु वार द.२०.०४.२०१७ रोजी दुपार  ४.०० वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस 

खालील स मा.सद य उप थत होते.  
 

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

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.राहुल गुलाब जाधव 

९) मा.वसंत भाकर बोराटे 

१०) मा.बुड सुवणा वकास 

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

१३) मा.डोळस वकास ह र ं  

१४) मा.उंडे ल मण ध डू 

१५) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 
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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 हाणे 

२१) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

२२) मा.लांडगे सा रका संतोष 

२३) मा.लांडगे र व ल मण 

२४) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२५) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२६) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

२७) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२८) मा. ॲड. िनतीन ाने र लांडगे 

२९) मा.सावळे िसमा र वं  

३०) मा.ल ढे न ता योगेश 

३१) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

३२) मा.लांडे व ांत वलास 

३३) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

३४) मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 

३५) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

३६) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३७) मा.केशव हनुमंत घोळवे 

३८) मा.मंगला अशोक कदम 

३९) मा.तुषार रघुनाथ हंगे 

४०) मा.अ नी िभमा बोबडे 

४१) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

४२) मा.संजय बबन नेवाळे 

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

४५) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

४६) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाणे 

४७) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

४८) मा.घोलप कमल अिनल 

४९) मा.उ म काश कदळे 

५०) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

५१) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

५२) मा.यादव मीनल वशाल 

५३) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

५४) मा. मोद कुटे 

५५) मा.राजू िमसाळ 

५६) मा.बाबर शिमला राज ू

५७) मा.अिमत राज  गावडे 

५८) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

५९) मा.खानोलकर ा महेश 

६०) मा.भ डवे संिगता राज  

६१) मा.मोरे र महादू भ डव े

६२) मा.ढाके नामदेव जनादन  

६३) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

६४) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

६५) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव 

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

६८) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

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

७१) मा.जय ी वसंत गावडे 
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७२) मा.कोमल दपक मेवानी 
७३) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

७४) मा.सुल णा राजू धर 

७५) मा.शाम गणपतराव लांडे 

७६) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

७७) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

७८) मा.कदम िनक ता अजुन 

७९) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

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

८३) मा.काळे उषा दलीप 

८४) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

८५) मा.पवार मिनषा मोद 

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

८८) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारणे 

८९) मा.ॲड. भोसले सिचन सुरेश 

९०) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

९१) मा.बारणे माया संतोष 

९२) मा.िनलेश हरामण बारणे 

९३) मा.वाघमारे अ नी व म 

९४) मा.दशले रेखा राजेश 

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

९७) मा.ममता वनायक गायकवाड 

९८) मा.कामठे तुषार गजानन 

९९) मा.च धे आरती सुरेश 
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१००) मा.क पटे सं दप अ ण 

१०१) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

१०२) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

१०३) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

१०४) मा.चं कांत बारकु नखाते 

१०५) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

१०६) मा.कुटे िनमला संजय 

१०७) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

१०८) मा. व ठल उफ नाना काटे 

१०९) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

११०) मा.मंुढे उषा अंकुश 

१११) मा.कदम शिशकांत गणपत 

११२) मा.लोखंडे चंदा राजू 

११३) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

११४) मा.आशा धायगुडे-शडगे 

११५) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

११६) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

११७) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

११८) मा.राजापुरे माधवी राज  

११९) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

१२०) मा.नवनाथ द ू जगताप 

१२१) मा.संतोष बबन कांबळे 

१२२) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

१२३) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

१२४) 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 वै क 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.कडूसकर, मा.दुरगुडे, 
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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- शासन 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, नाग रक 

या सवाच े वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 
मा.नगरसिचव -  मा.महापौर साहेब, कायपञीका मांक ६९ वषय मांक २ 
              (सभागृहात ग धळ) 
मा.एकनाथ पवार – मा.महापौर साहेब, खरंतर मला दुदवाने या ठकाणी नमुद करावस वाटत 
क  या ठकाण या रा वाद या मंडळ ना पराभव सु दा पचवता येत नाह . िनवडणूक तील 
अपयशामुळे, मा.महापौरांनी वषय मंजूर केलेला असताना मतदानाची मागणी करणे यो य 
नाह . तुम यासार या ये ाना हे शोभत नाह . या ठकाणी मा.महापौरां या अंगावर धाऊन 
जाण आ ण कंुड  उचलणं यामुळे मा.महापौर मी तु हांला वनंती करतो मंगलाताई कदम, 
योगेश बहल, द ा साने आ ण मयूर कलाटे यांच तीन सभेसाठ  िनलंबन कराव अशी मी 
तु हांला वनंती करतो. 
  (सभागृहात ग धळ) 
मा.महापौर-  आपण खाली बसावे अथवा सभागृहा बाहेर जाव.े अ यथा िनलंबनाची कायवाह  
करावी लागेल.  
            (सभागृहात ग धळ) 
मा.महापौर - मंगलाताई कदम, योगेश बहल, द ा साने आ ण मयूर कलाटे यांनी सभागृहात 
ग धळ घात यामुळे या चार नगरसेवकांच तीन िमट ंगसाठ  िनलंबन कर यात येत आहे, 
िस युर ट  यांनी यांना बाहेर यावे.        
            (सभागृहात ग धळ) 
मा.िसमा सावळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. सभागृहाम ये आज 
या कारचा ग धळ रा वाद  काँ ेस या सद यानी या ठकाणी घातला. खरतर २००८ पासून 

शा तीकराचा िनणय रा वाद या नाकतपणामुळे या ठकाणी झाला होता, तर ह  आज मतदान 
या हणाले. यांना या ाशी काह ह  देणे-घेणे नाह . यामुळे आज आपण यांचे िनलंबन 

केलेले आहे. जनते या ाशी यांना काह ह  देणे-घेणे नाह . महापौर साहेब, आपण या ठकाणी 
घेतले या िनणयाचे आ ह  या ठकाणी मनापासून वागत करतो. आजपयत रा वाद  या माणे 
मनमानी क न चालत होती तसे या ठकाणी आता चालणार नाह . आपण यांना जी िश ा 
केलेली आहे ती यो य केलेली आहे. पुढचा वषय वाचावा.    
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मा.जय ी गावडे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आता शा तीकराचा 
वषय झालेला आहे. हा शासनाकडून आ ण आमदारां या य ामुळे झालेला आहे. आता 
सभागृहात जे वातावरण चाललेले आहेतर माझी वनंती आहे क  सव े ड ट दुस-या प ाला 
जा यापे ा या यावर परत एकदा वचार क न यांचे िनलंबन मागे घेऊन यांना परत 
सभागृहात बोलवावे. 
मा.महापौर -  तो मु ा नंतर चचला घेऊ.  
मा.आशा धायगुडे-शडगे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 
              वषय मांक – २ 
दनांक- २०/४/२०१७          वभाग- मा.आयु      
             संदभ :- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .भु ज/१/का व/७६/२०१६  
                       द.६/८/२०१६ 
               २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .१६९२५ द.९/८/२०१६  
                    ३) मा.महापािलका ठ. .९११ द. २९/८/२०१६   
                    ४) मा.महापािलका ठ. .९२६ द. २८/११/२०१६     
                    ५) मा.महापािलका ठ. .९६१ द. २२/१२/२०१६     
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वकास योजनेतील आर ण .१/१३३ याम ये 
शाळेचे आर ण एकुण े  १८००० चौ.मी. आहे. या े ापैक  ४७५४ चौ.मी. े  हे 
महानगरपािलकेने FSI/TDR बद यात ता यात घेतले आहे. उवर त े ाचा ताबा सुभ ाज ्  
ए युकेशनल सोसायट  पुणे यांचेकडे आहे. आर णाचे संपुण े  मा यिमक शाळा आर ण 
तरतुद वये वकिसत करणेसाठ  महानगरपािलके या ता यातील ४७५४ चौ.मी. जागा 
जागेसाठ  नगररचना वभागाने ठर वले या दरानुसार ३० वष कालावधीसाठ  ई-िन वदा नोट स 
.१/२०१६-१७ अ वये दर माग वणेत आले होते. (िन वदा र कम पये २,५१,४८,६६०/-) 

सदर कामी एकुण ३ िन वदा ा  झा या हो या. यापैक  सुभ ाज ्  ए युकेशनल सोसायट  पुणे 
यांची एकमेव िन वदा पा  ठरली असून यांनी सदरकामी िन वदा र कमेपे ा ०.५०% जा त 
असा दर सादर केला आहे. सुभ ाज ्  ए युकेशनल सोसायट  पुणे या िन वदाधारकांची िन वदा, 
िन वदा दरापे ा ०.५०% जा त र कम पये २,५२,७४,४०३/- (अ र  र कम पये दोन 
कोट  बाव न लाख चौ-याह र हजार चारशे तीन फ ) दराची व अट  व शत ची पुतता कर त 
असलेने ३० वष कालावधीसाठ  लीज दराने देणेस मा यता देणेत येत आहे. 

मा.उषा मंुढे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

मा.एकनाथ पवार-  मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत 
यावा अशी सूचना मी मांडतो. 
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मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता-  

ठराव मांक – ११        वषय मांक – २ 
दनांक- २०/४/२०१७          वभाग- मा.आयु      
             संदभ :- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .भु ज/१/का व/७६/२०१६  
                       द.६/८/२०१६ 
                २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .१६९२५ द.९/८/२०१६  
                     ३) मा.महापािलका ठ. .९११ द. २९/८/२०१६   
                     ४) मा.महापािलका ठ. .९२६ द. २८/११/२०१६     
                     ५) मा.महापािलका ठ. .९६१ द. २२/१२/२०१६     
 

     वषय मांक २ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा.   

अनुकूल- ८१       ितकुल- 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 ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
ठराव मांक – १२        वषय मांक – ३ 

दनांक- २०/४/२०१७          वभाग- मा.आयु  

       संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .वायसीएमएच/८/का व/१२०३/१६  
               द.०५/१२/२०१६   
            २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .१९२०० द.१५/१२/२०१६  

 पंपर  िचचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृित णालयाम ये 
र पेढ  सु  कऱ यात आलेली आहे सदर र पेढ म ये उपल ध असले या र  व र घटकांचे 
वतरण करणेकर ता  दर िन त करणे आव यक आहे. णालयात वै क य उपचाराथ येणा-
या णांचा आिथक तर पाहता SDP (Apheresis) चा कायम व पी र. .३,०००/- ती बॅग 
दर िन त करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

मा.आरती च धे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
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मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. शासनाचे जे 
र पेढ साठ  दर आहेत तेच दर या ठकाणी ठेव यात यावे. ८०० ते १००० आहेत. डॉ.रॉय यांचे 
काय हणणे आहे ते सांगावे. 

मा.डॉ.रॉय (आरो य वैदयक य अिधकार) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. हा 
वषय लडसाठ  नाह  जे र घटक असते याची बाजारात कमंत असते १२ हजार पये आ ण 
शासनाचे १०५००/- . आहे. आपण एक बॅग खरेद  करतो ती ८०००/- . कमंत आहे.  

मा.िसमा सावळे -  मा.महापौर साहेब, हा वषय आहे तसा मंजूर करावा. 

 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 ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
ठराव मांक – १३        वषय मांक – ४ 

दनांक- २०/४/२०१७          वभाग- मा.आयु  

        संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/२/का व/६१०/२०१६, 
                       द.२२/१२/२०१६  

      २) मा. वधी सिमती सभा ठराव ं .१६ द०७/०१/२०१७    
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयाकर ता 
वतं पणे पद यु र पदवी अ यास म ( Post Graduate Institute ) सु  करणेचे अनुषंगाने 

करावया या कायवाह बाबतचे कामकाज करणेकामी शासन सेवेतील अनुभवी व वै क य 
े ातील त  अिधका-याची  ितिनयु ने िनयु  होणेकामी शासनाकडे मागणी कर यात 

आली होती. यानुसार शासनाचे वै क य िश ण व औषधी ये वभाग, महारा  शासन, यांनी 
आदेश .बदली-२०१६/ . .१६५/१६/वै.सेवा-१ द.१५ ऑ टोबर,२०१६.चे आदेशा वये डॉ.प ाकर 
पं डत, ा यापक, औषध शा , डॉ.वै.शा.शासक य वै क य महा व ालय, सोलापूर यांची पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालयात वशेष काय अिधकार  या 
पदावर थमत: दोन वषाकर ता  ितिनयु ने िनयु  केली असून शासनाचे नगर वकास 
वभागाने यांचेकड ल प  .पीसीसी-३०१६/ . .६७६/न व-२२ द.०८ नो हबर, २०१६ अ वेय 
डॉ.प ाकर पं डत यांना ०१ वष कालावधीसाठ  ितिनयु ने केले या नेमणूक स मा यता दली 
आहे. यानुसार डॉ.प ाकर पं डत यांना आदेश . शा/२/का व/५७७/२०१६ द.२१/११/२०१६ 
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अ वये ( द.१८/११/२०१६ रोजी म या हपूव पासून) ा यापक, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
या पदावर जू क न घे यात आले आहे. डॉ.प ाकर पं डत, यांना ा यापक, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका या पदावर मा.शासन आदेश द.१५/१०/२०१६ मधील अट ं या अिधन तसेच 
महारा  नागर  सेवा (पद हण अवधी, वीये र सेवा आ ण िनलंबन, बडतफ  व सेवेतून काढून 
टाकणे यां या काळातील दान) िनयम १९८१ मधील िनयम ४० मधील प रिश  दोन म ये 
व हत अट  व शत या अिधन राहून ितिनयु ने कर यात आले या िनयु स मा यता देणेत 
येत आहे. 
मा.आरती च धे -  मा.महापौर साहेब, 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.आरती च धे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.  

ठराव मांक – १४        वषय मांक – ५ 

दनांक- २०/४/२०१७          वभाग- मा.आयु  

          संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                   .िश ण/ शा/२/का व/७०६/२०१६ द.१९/१२/२०१६     

                   
¶ÉÉ±ÉäªÉ Ê¶ÉIÉhÉ ´É ÊGòb÷É Ê´É¦ÉÉMÉ ¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç 32 ªÉÉÆSÉäEòb÷Ò±É ¶ÉÉºÉxÉ +Énäù¶É Gò.ÊxÉºÉÚSÉÒ 

3515 /|É.Gò. 341 |É¶ÉÉ -2 ÊnùxÉÉÆEò 16 xÉÉä́ ½åþ¤É®ú 2016 +x´ÉªÉä ¸ÉÒ. ¤ÉÒ. BºÉ. +É´ÉÉ®úÒä, |ÉÉvªÉÉ{ÉEò, 

¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ®úÉVªÉ ¶ÉèIÉÊhÉEò ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ´É |ÉÊ¶ÉIÉhÉ {ÉÊ®ú¹Énù, {ÉÖhÉä ªÉÉÆxÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ, Ê¶ÉIÉhÉ ¨ÉÆb÷³, 

Ë{É{É®úÒ ËSÉSÉ´Éb÷ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ ªÉÉ {ÉnùÉ´É®ú ¶ÉÉºÉxÉÉSªÉÉ +]õÒ ´É ¶ÉiÉÔºÉ +ÊvÉxÉ ®úÉ½ÖþxÉ |ÉÊiÉÊxÉªÉÖCiÉÒ´É®ú 

{ÉnùºlÉÉ{ÉxÉÉ näùhªÉÉiÉ +É±ÉÒ +É½äþ. 

¸ÉÒ. ¤ÉÒ. BºÉ. +É´ÉÉ®úÒ, ½äþ ÊnùxÉÉÆEò 22/11/2016 ®úÉäVÉÒ (¨ÉvªÉÉx½þ{ÉÚ́ ÉÇ) Ë{É{É®úÒ ËSÉSÉ´Éb÷ 

¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉý EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉiÉ ¯ûVÉÖ ZÉÉ±Éä +É½äþiÉ. ¨ÉÉ.+ÉªÉÖCiÉ, Ë{É{É®úÒ ËSÉSÉ´Éb÷ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ 

ªÉÉÆSÉäEòb÷Ò±É +Énäù¶É Gò.|É¶ÉÉ/2 / EòÉÊ´É/582/2016 ÊnùxÉÉÆEò 22/11/2016 +x´ÉªÉä iªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉ. Ê¶ÉIÉhÉ 

¨ÉÆb÷³ý ´É ¨ÉÉ. ¨É½þÉ{ÉÉÊ±ÉEòÉ ºÉ¦ÉäSªÉÉ ¨ÉÉxªÉiÉä+ÊvÉxÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ, Ê¶ÉIÉhÉ ¨ÉÆb÷³ý ªÉÉ {ÉnùÉ´É®ú ¯ûVÉÖ 

Eò¯ûxÉ PÉähÉäºÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ Ênù±ÉÒ +É½äþ. 
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¸ÉÒ. ¤ÉÒ. BºÉ. +É´ÉÉ®úÒä, ªÉÉÆxÉÉ Ê¶ÉIÉhÉ ¨ÉÆb÷³,ý Ë{É{É®úÒ ËSÉSÉ´Éb÷ ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòSªÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ 

+ÊvÉEòÉ®úÒ {ÉnùÉ´É®ú ¶ÉÉºÉxÉÉxÉä Eäò±Éä±ªÉÉ |ÉÊiÉÊxÉªÉÖCiÉÒºÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ näùhÉä¤ÉÉ¤ÉiÉ ¨ÉÉ. Ê¶ÉIÉhÉ ¨ÉÆb÷³ý ºÉ¦Éä̈ ÉvªÉä 

ºÉÉÆMÉÉä{ÉÉÆMÉ SÉSÉÉÇ Eò®úhÉäiÉ ªÉä>ðxÉ ¸ÉÒ. ¤ÉÒ. BºÉ. +É´ÉÉ®úÒ, ªÉÉÆSªÉÉ |ÉÊiÉÊxÉªÉÖCiÉÒºÉ ¨ÉÉ. Ê¶ÉIÉhÉ ¨ÉÆb÷³ý ºÉ¦ÉÉ 

`ö®úÉ´É Gò. 707 ÊnùxÉÉÆEò 28/11/2016 +x´ÉªÉä ¨ÉÉxªÉiÉÉ näùhÉäiÉ +É±Éä±ÉÒ अस याने यास मा यता 

देणेत येत आहे.  

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, 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.आरती च धे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.  

              वषय मांक – ६ 

दनांक- २०/४/२०१७          वभाग- मा.आयु  

            संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                    .पापु/का व/इ/५१/२०१६ द.२९/१२/२०१६     

 पंपर  िचंचवड मनपा ह तील मौजे च-होली गांवालगत मौजे िनरगुड  गांव असून 
याची लोकसं या सुमारे १००० इतक  आहे. सदर गावाचा पाणीपुरवठा करणार  सावजिनक 
वह र ह इं ायणी नद लगतच अस याने व सदर गावाचे ह लगतच पंपर  िचंचवड महानगर 
पािलकेचे सुमारे २१ दश ल  िलटस चे मैलाशु द करण क  असून ते काया वत केले आहे. 
सदर मैलाशु द करणाचे वाहून येणारे पाणी सदर वह र म ये पाझरत असून वह र तील पाणी 
खूपच दुषीत झाले अस याने स थतीत प यापे ा वापर यास सु दा सदरचे पाणी अयो य 
झाले आहे. तसेच आरो य वभाग पंचायत सिमती हवेली यांचेकड ल लाल काड सदर 
ामपंचायतीस दे यात आले आहे. 

 वर ल सव बाबींचा वचार करता िनरगुड  गावाचा पा याचा ोत प यास अयो य होत 
अस याने यांनी २.५० दश ल  पा याची मागणी केलेली आहे. सदरच ेगांव मनपा ह ला 
लागूनच आहे. यामुळे मनपाचे ट पा ५ व ६ भामा आसखेड व आं  क पाचे काम पूण 
झालेनंतर ामपंचायत िनरगुड  गावाची भ व यातील लोक सं येचा वचार क न सुमारे 
ित दनी १.०० लाख िलटस र. . ९/- ित १००० िलटस या दराने देण,े तसेच स या मनपा कडे 
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अित र  पाणी उपल ध नस याने यांना सुमारे ४०,००० िलटस फ  प याचे पाणी आं  व 

भामा आसखेडचे क प पूण होईपयत टँकर ारे देणे आव यक अस याने यास मा यता 
देणेत येत आहे. 
मा.योगीता नागरगोजे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देते.  

मा.हषल ढोरे -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- भाग .६० येथील 
सांगवी गावठाण, ल मीनगर, ममतानगर भागाचे मॉडेल वॉड प दतीने वकसीत करणे या 
कामामधुन सांगवी प रसरातील जुने वॉड . ५९,६० (न वन ३२) मधील आव यकतेनुसार 
िन वदेम ये अंतभूत यित र  इतर र यांची कामे कर यास मा यता देणेत यावी. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.       
मा.उषा ढोरे-  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देते. 
मा.आरती च धे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
मा.महापौर- उपसूचनेसह हा वषय मंजूर.   
      यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक - १५                                              वषय मांक - ६ 

दनांक- २०/४/२०१७          वभाग- मा.आयु  

                संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                  .पापु/का व/इ/५१/२०१६ द.२९/१२/२०१६                 

 पंपर  िचंचवड मनपा ह तील मौजे च-होली गांवालगत मौजे िनरगुड  गांव असून 
याची लोकसं या सुमारे १००० इतक  आहे. सदर गावाचा पाणीपुरवठा करणार  सावजिनक 
वह र ह इं ायणी नद लगतच अस याने व सदर गावाचे ह लगतच पंपर  िचंचवड महानगर 
पािलकेचे सुमारे २१ दश ल  िलटस चे मैलाशु द करण क  असून ते काया वत केले आहे. 
सदर मैलाशु द करणाचे वाहून येणारे पाणी सदर वह र म ये पाझरत असून वह र तील पाणी 
खूपच दुषीत झाले अस याने स थतीत प यापे ा वापर यास सु दा सदरचे पाणी अयो य 
झाले आहे. तसेच आरो य वभाग पंचायत सिमती हवेली यांचेकड ल लाल काड सदर 
ामपंचायतीस दे यात आले आहे. 

 वर ल सव बाबींचा वचार करता िनरगुड  गावाचा पा याचा ोत प यास अयो य होत 
अस याने यांनी २.५० दश ल  पा याची मागणी केलेली आहे. सदरच ेगांव मनपा ह ला 
लागूनच आहे. यामुळे मनपाचे ट पा ५ व ६ भामा आसखेड व आं  क पाचे काम पूण 
झालेनंतर ामपंचायत िनरगुड  गावाची भ व यातील लोक सं येचा वचार क न सुमारे 
ित दनी १.०० लाख िलटस र. . ९/- ित १००० िलटस या दराने देण,े तसेच स या मनपा कडे 
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अित र  पाणी उपल ध नस याने यांना सुमारे ४०,००० िलटस फ  प याचे पाणी आं  व 

 भामा आसखेडचे क प पूण होईपयत टँकर ारे देणे आव यक अस याने यास मा यता 
देणेत येत आहे. तसेच भाग .६० येथील सांगवी गावठाण, ल मीनगर, ममतानगर भागाचे 
मॉडेल वॉड प दतीने वकसीत करणे या कामामधुन सांगवी प रसरातील जुने वॉड . ५९,६० 
(न वन ३२) मधील आव यकतेनुसार िन वदेम ये अंतभूत यित र  इतर र यांची कामे 
कर यास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे 
कायवाह  करणेत यावी.        
 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 ७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.  

ठराव मांक - १६                                              वषय मांक – ७ 

दनांक- २०/४/२०१७          वभाग- मा.आयु  

       संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक वभाअक/३/का व/७७/२०१७  
               द.५/१/२०१७   

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 एकूण११,६८४ कुटंुबे अिभयानांतगत वैय क शौचालय 
उभारणी कर ता िनधी उपल ध करणे आव यक आहे.  सदर अिभयानाचे अनुषंगाने क  शासन 
व रा य शासन यांचेकडून खालील माणे अनुदान ा  झाले आहे. 

 व छ महारा  अिभयान (नागर )  क शासनव रा य शासन ह सा वाटप त ा  

 तपशील क  शासन अनुदान 
रा य शासन 
अनुदान 

१ वैय क घरगुती 
शौचालय 

२,४४,९६,०००/- ४,८९,९२,०००/- 

२ सामुदाियक शौचालय ३४,६७,०००/- ११,५६,०००/- 
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३ 

व छ महारा  
अिभयानाचे ँ डंग 
(मा हती, िश ण व 
सार आ ण 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 एकूणअनुदान  

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.  

व छ महारा  अिभयान (नागर ) अंतगत महापािलकेने दनांक ३१/१२/२०१६ अखेर केले या 
कायवाह ची मा हतीखालील माणे 

                                 प “अ” 

महानगरपािलकेच ेनाव पंपर  िचंचवड महानगरपािलका       शेरा 
ज हा पुणे   

वैय क शौचालय बांधकामासाठ  अज 
केले या 

कुटंुबांची सं या 
८८२१   

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

६८८३   

मंजूर अजाची एकूण सं या ४४६९   

बांधकाम सु  
झाले या 

शौचालयांची सं या 
वैय क घरगुती शौचालय ४००३   

बांधकाम पूण 
झाले या 

शौचालयांची सं या 
वैय क घरगुती शौचालय ३६६५   

बांधकाम सु  
झाले या सामुदाियक शौचालय ३६१ सीटस   
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सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर ) 
अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणेत आला.   

मा.आरती च धे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

मा.तुषार हंगे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. व छ भारत 
अिभयानांतगत जे काम झालेले आहे वॉड .१० म ये या झोपडप टया आहेत या ठकाणी 
ेनेजचे काम चालु आहे, या ठकाणी खडक लागतो यावरच ितथ पाईप टाकतात तर  खडक 
फोडून पाईपलाईन टाकावी अशी वनंती 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.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.  

शौचालयांची सं या 
बांधकाम पूण 
झाले या 

शौचालयांची सं या 
सामुदाियक शौचालय १७५ सीटस   

िनगत करणेत 
आलेला प हला 

ह ा 
४३९६ लाभाथ  

GOI+GOM=२६३.७६     

   लाख 

GOI=२०००/-व  

GOM=४०००/-
ह सा 

ULB =८७.९२ लाख 
ULB =२०००/- 

ह सा 
  एकुण ३५१.६८ लाख   

िनगत करणेत 
आलेला 

दुसरा ह ा 
२४०२ लाभाथ  

GOI+GOM=१४४.१२  

              लाख 

GOI=२०००/-व  

GOM=४०००/-
ह सा 

    ULB =४८.०४ लाख 
ULB =२०००/- 
ह सा 

  एकुण १९२.१६ लाख   
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ठराव मांक - १७                                              वषय मांक – ८ 

दनांक- २०/४/२०१७          वभाग- मा.नगरसिचव  

मा. वधी सिमती 
 

         अ) द. २१/१०/२०१६, द. ४/११/२०१६ व द.१८/११/२०१६ चा सभावृ ांत  
           कायम करणेत येत आहे.  
   ब) द.१६/१२/२०१६ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  

मा.योगीता नागरगोजे -  मा.महापौर साहेब, 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 ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.  

ठराव मांक - १८                                              वषय मांक – ९ 

दनांक- २०/४/२०१७          वभाग- मा.नगरसिचव 

  मा.म हला व बालक याण सिमती    
 

अ)  द. ९/११/२०१६, द.२३/११/२०१६ व द.३०/११/२०१६ चा सभावृ ांत कायम  

       करणेत येत आहे.  

    ब) द. १४/१२/२०१६ व द.१७/१२/२०१६ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.   

मा.योगीता नागरगोजे -  मा.महापौर साहेब, 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. 
      ----  
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मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.  

ठराव मांक - १९                                              वषय मांक – १० 

दनांक- २०/४/२०१७          वभाग- मा.नगरसिचव 
मा.शहर सुधारणा सिमती 

 
              अ) द. ३/११/२०१६, द.१७/११/२०१६, द.१/१२/२०१६, द.५/१२/२०१६,  

          द.१५/१२/२०१६, द.३०/१२/२०१६ व द.४/१/२०१७ चा सभावृ ांत कायम  
          करणेत येत आहे. 

मा.योगीता नागरगोजे -  मा.महापौर साहेब, 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 ११ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.  

ठराव मांक - २०                                              वषय मांक – ११ 

दनांक- २०/४/२०१७          वभाग- मा.नगरसिचव 

मा. डा कला सा ह य व सां कृितक सिमती    
 

अ) द. २/११/२०१६, द.१६/११/२०१६ व द.७/१२/२०१६ चा सभावृ ांत कायम  

करणेत येत आहे.  
     ब) द.२१/१२/२०१६ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत 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.एकनाथ पवार- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खरतर 
महानगरपािलके या पह या सभेला सुरवात झाली आ ण भारतीय जनता पट या आ ह  
सवानी मनापासून ठरवल क  वरोधकाना सु दा एकञ घेवून काम कराव. मला असं वाटतय 
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क  अजून स ा गे या या नंतर सु दा रा वाद या ने याना असे वाटते गे या अनेक 
दवसापासूनचा संग बघीतला कामा या संदभात पाठपुरावा क न सु दा नगरसेवकांनी केलेले 
काम असेल आ ण मला असं वाटतय क  यांची सुरवात वरोधी प ने यां या कायालयापासून 
झाली. यांना अजूनह  वाटतय क  जनते या ाशी काह ह  देणे-घेणे नाह . लोकां या 
वषयां या ावर लढायच नाह . मला असं वाटतय क , लोकां या ावर जर तु ह  
या ठकाणी काम केल असततर महापािलके या पाय-यावर बसुन तु हांला या ठकाणी घोषणा 
दे याची वेळ आली नसती. तु ह  आंदोलन कशासाठ  करता. गे या अनेक वषापासून 
महापािलके या सभागृहाम ये ाचाराला पाठ शी घाल याच काम तु ह  केल आ ण 
लोक हताचा एखादा वषय मा.महापौरांनी मंजूर केलेला असताना या यावर मतदानाची मागणी 
करणं मला वाटत क  या ठकाणी तुमचे चार चार माजी महापौर असताना तु ह  महापािलके या 
सभागृहा या कामाचा चुक चा पायंडा कर याच काम करता. मी या गो ीचा जाह र श दाम ये 
िनषेध करतो आ ण यापुढ या काळाम ये या महापािलके या सभागृहा या मा यमातुन या 
शहरा या जनते या वकासासाठ  या शहरा या सवसामा य माणसा या वकासासाठ  आ ह  
क टब द आहोत. आमची बांधीलक  या पंपर  िचंचवड शहरा मध या सवसामा य माणसाशी 
आहे. तुमच ेअसे हे अ यंत घाणेरडे कृ य आहे, यापुढ या काळात सगळयांना सोबत घेऊन 
आ ह  काम कर याचा य  करतो. मा.देव जी फडणवीस असतील, मा.नर भाई मोद  
असतील, या शहराचे अ य  मा.ल मणराव जगताप असतील, मा.महेशदादा लांडगे असतील, 
खासदार साबळे असतील  सबका साथ सबका वकास  अशा प दतीने आ ह  काम करतो. तु ह  
पेपरला बात या ये यासाठ  तु ह  काम करता. मला वाटत क  या पुढचे अनेक वष या 
महापािलकेतून न हेतर रा यामधुन तु हांला स े या बाहेर पडाव लागेल अशा प दतीची वनंती 
या ठकाण या सगळया ने यांना करतो आ ण पुढ या काळाम ये या शहरात सवसामा य 
माणसा या वकासासाठ  जे जे करता येईल ते ते कर यासाठ  जे जे सोबत येतील यांना 
घेवून काम क . या रा याम ये आ ह  स ेत आहोत, क ाम ये आ ह  स ेवर आहोत. 
महापािलके या सभागृहाम ये रा वाद ची चाकाला चाक मारणार  माणस आहेत मला वाटतं क  
या शहरा या वकासासाठ  कती काम करतील अशा प दतीची शंका आहे. या सभागृहात 
मा.महापौरां या पह या सभेच मनापासून अिभनंदन करतो. मला आनंदान एक गो  सांगावीसी 
वाटते क  या लोकांना पंधरा वषाम ये या शहरातील  समजले नाह त, यांनी  
सोडवलेले नाह त ते दोन ते आड च वषा या काळाम ये भारतीय जनता पाट चे सरकार या 
रा याम ये आ यानंतर केले मला वाटते क  तेवढेतर  तुम या मनाम ये राहू दया जनाची 
नाह तर मनाची थोड तर  लाज बाळगा. एवढ  वनंती करतो आ ण थांबतो. 

 



32 
 
 

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/३०३/२०१७ 
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. 
                                 

   

   

 

 

                    
       

 


