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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – ३० 

सभावृ ांत 
दनांक – २०.५.२०१९                    वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे मे- २०१९ ची मािसक मा. महापािलका सभा 
सोमवार दनांक २०.५.२०१९ 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.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 ं  

१४) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 
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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 

३९) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 
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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 

६४) मा.गावडे राज  तानाजी 
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६५) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 

६६) मा.जय ी वसंत गावडे 

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

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

७१) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

७२) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

७३) मा.कदम िनक ता अजुन 

७४) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

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

७८) मा.पाडाळे िनता वलास 

७९) मा.काळे उषा दलीप 

८०) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

८१) मा.पवार मिनषा मोद 

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

८४) मा. अडॅ.भोसले सिचन सुरेश 

८५) मा.बारणे माया संतोष 

८६) मा.िनलेश हरामण बारण े

८७) मा.वाघमारे अ नी व म 

८८) मा.दशले रेखा राजेश 

८९) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
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९०) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

९१) मा.ममता वनायक गायकवाड 

९२) मा.कामठे तुषार गजानन 

९३) मा.क पटे सं दप अ ण 

९४) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

९५) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

९६) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

९७) मा.चं कांत बारकु नखाते 

९८) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

९९) मा.कुटे िनमला संजय 

१००) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

१०१) मा. व ठल उफ नाना काटे 

१०२) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

१०३) मा.मुंढे उषा अंकुश 

१०४) मा.कदम शिशकांत गणपत 

१०५) मा.लोखंडे चंदा राज ू

१०६) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

१०७) मा.आशा धायगुडे-शडगे 

१०८) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

१०९) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

११०) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

१११) मा.राजापुरे माधवी राज  

११२) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

११३) मा.नवनाथ द ू जगताप 

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

११६) मा. वाबळे संजय म हारराव   

११७) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

११८) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

११९) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू 

१२०) 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.  
वषय मांक १) महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३० अ वये व पंपर                
िचंचवड शहरा या महानगरपािलके या सिम यां या सभा इ.चे संचालन कर या वषयीचे जादा 
िनयमांपैक  िनयम .६७ म ये िनदष के या माणे खालील ०४ (चार) वशेष सिम या 
नेमण-े  
१) वधी सिमती – 
   ( टप – वधी सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या करावया या आहेत)  
२) म हला व बालक याण सिमती – 
   अ) म हला व बालक याण सिमतीवर २ मा.सद यां या िनयु या करणे. 
   ब) म हला व बालक याण सिमतीवर ७ मा.म हला सद यां या िनयु या करणे. 
३) शहर सुधारणा सिमती - 
   ( टप–शहर सुधारणा सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या करावया या आहेत.)  
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४) डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती - 
   ( टप – डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या   
   करावया या आहेत.)  
( टप – उपरो  .०१ ते ०४ माणे या वशेष सिम यां या मा.सद यां या िनयु या सन 
२००७ चा महारा  अ यादेश .२ अ वये महारा  महानगरपािलका अिधिनयामाचे कलम ३१ 
अ म ये तरतूद के या माणे माणशीर ितिनधी व देऊन नामिनदशना ारे करावया या 
आहेत.) 

  ------               

मा.नगरसिचव - वषय मांक १ - महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३० 
अ वये व पंपर  िचंचवड शहरा या महानगरपािलके या सिम यां या सभा इ.चे संचालन 
कर या वषयीचे जादा िनयमांपैक  िनयम .६७ म ये िनदष के या माण ेखालील ०४ (चार) 
वशेष सिम या नेमण-े वशेष सिम यां या 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 ितिनधी व देवून नामिनदशना दारे करावया या आहेत. 

१) वधी सिमती-  वधी सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या करावया या आहेत. 

( वधी सिमतीवर ९ पािलका सद याचें नामिनदशन करणेकामी महानगरपािलकेत पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट -७७, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका रा वाद  
काँ ेस पाट -३६, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िशवसेना-०९, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका अप  आघाड -२०१७ – ०५, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका महारा  
नविनमाण सेना – ०१  या माणे असणारे प ांचे/गटांचे तौलिनक सं याबळ वचारात घेवून 
आ ण सभागृह नेता / वरोधीप नेता / गटनेता यां याशी वचार विनमय क न 
महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या माण े यां यावतीने वधी सिमतीवर 
नामिनदिशत करावया या सद यांची सं या पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय 
जनतापाट - ०५, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका रा वाद  काँ ेस पाट - ०३, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका िशवसेना- ०१ या माणात अस याचे महानगरपािलकेने वचारात घेवुन आ ण 
महानगरपािलकेतील  सभागृह नेता/ वरोधी प नेता/गटनेता यां याशी वचार विनमय क न 
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महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या माण े यां यामाफत वधी  सिमतीवर 
पािलका सद यांची नामिनदशनाने िनयु साठ  मा.महापौर यांजकडे सभे या वेळ  
पाठ वले या नावांचे बंद लखोटे मूळ याच अव थेत असुन ते पुव  उघडलेले नाह त याची 
उप थतांना खाञी कर यासाठ  बंद लखोटे सभेपुढे दाख वणेत आ यानंतर सदर बंद लखोटे 
टेबलावर ठेवून ते मा.महापौर यांनी माने सवा या समोर उघडून येक लखोटा 
उघड यानंतर यातील नावे सभेत उप थत आर.के.भोसले (जनतासंपक वभाग) यांचेमाफत 
सभेम ये वाचून दाख व यात आ यानंतर सभेत वाच यात आले या नावांब ल या 
गटने याकडून ह  नावे आली होती यांचे काह  आ ेप नस याने या माणे प ांचे/गटांचे 
तौलिनक सं याबळ वचारात घेवून आ ण सभागृह नेता/ वरोधी प नेता/गटनेता यां याशी 
वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या माणात       
१) मा.अ नी िभमा बोबडे २) मा.घोलप कमल अिनल ३) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे ४) 
मा.पवार मिनषा मोद ५) मा.अनुराधा गणपत गोरखे ६) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) ७) 
मा.काळे उषा दलीप ८) मा.सुल णा राजू धर ९) मा. मोद कुटे  या पािलका सद यां या 
वधी सिमतीवर सद य हणून नामिनदशना दारे िनयु या करणते आ या अस याचे 
मा.महापौर यांजकडून जाह र करणेत आले. 

मा.नगरसिचव – (२) मा.म हला व बालक याण सिमती-  

अ) म हला व बालक याण सिमतीवर २ मा.सद यां या िनयु या करावया या 
आहेत. 

(म हला व बालक याण सिमतीवर २ पािलका सद यांचे नामिनदशन करणेकामी  
महानगरपािलकेत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट  – ७७, पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका रा वाद  काँ ेस पाट - ३६, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
िशवसेना – ०९, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अप  आघाड -२०१७ – ०५, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका महारा  नविनमाण सेना – ०१  या माणे असणारे प ांचे/ गटांचे तौलिनक 
सं याबळ वचारात घेवून आ ण सभागृह नेता/ वरोधी प नेता/ गटनेता यां याशी 
वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या माण े
यां यावतीने म हला व बालक याण सिमतीवर नामिनदिशत करावया या सद यांची सं या 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट - ०१, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
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रा वाद  काँ ेस पाट -०१ या माणात  अस याचे महानगरपािलकेने वचारात घेवुन आ ण 
महानगरपािलकेतील  सभागृह नेता/ वरोधी प नेता/गटनेता यां याशी वचार विनमय क न 
महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या माणे यां यामाफत म हला व 
बालक याण सिमतीवर पािलका सद यांची नामिनदशनाने िनयु साठ  मा.महापौर यांजकडे 
सभे या वेळ  पाठ वले या नावांचे बंद लखोटे मूळ याच अव थेत असुन ते पुव  उघडलेले 
नाह त याची उप थतांना खाञी कर यासाठ  बंद लखोटे सभेपुढे दाख वणेत आ यानंतर सदर 
बंद लखोटे टेबलावर ठेवून ते मा.महापौर यांनी माने सवा या समोर उघडून येक लखोटा 
उघड यानंतर यातील नावे सभेत उप थत आर.के.भोसले (जनतासंपक वभाग) यांचेमाफत 
सभेम ये वाचून दाख व यात आ यानंतर सभेत वाच यात आले या नावांब ल या 
गटने याकडून ह  नावे आली होती यांचे काह  आ ेप नस याने या माणे प ांचे / गटांचे 
तौलिनक सं याबळ वचारात घेवून आ ण सभागृह नेता/ वरोधीप नेता/गटनेता यां याशी 
वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या माणात      
१) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  २) मा.गोफणे अनुराधा दे वदास या पािलका सद यां या म हला  
व बालक याण सिमतीवर सद य हणून नामिनदशना दारे िनयु या करणेत आ या 
अस याचे मा.महापौर यांजकडून जाह र कर यात आले. 

मा.नगरसिचव – (२) मा.म हला व बालक याण सिमती-  

ब) म हला व बालक याण सिमतीवर ७ मा.म हला सद यां या िनयु या 
करावया या आहेत. 

(म हला व बालक याण सिमतीवर ७ म हला सद यांचे नामिनदशन करणेकामी  
महानगरपािलकेत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट  – ७७, पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका रा वाद  काँ ेस पाट - ३६, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
िशवसेना – ०९, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अप  आघाड -२०१७ – ०५, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका महारा  नविनमाण सेना-०१ या माणे असणारे प ांचे/गटांचे तौलिनक 
सं याबळ वचारात घेवून आ ण सभागृह नेता/ वरोधी प नेता/गटनेता यां याशी 
वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या माण े
यां यावतीने म हला व बालक याण सिमतीवर नामिनदिशत करावया या मा.म हला 

सद यांची सं या पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनतापाट -०४, पंपर  िचंचवड 
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महानगरपािलका रा वाद  काँ ेस पाट -०२, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िशवसेना-०१ 
या माणात अस याचे महानगरपािलकेने वचारात घेवुन आ ण महानगरपािलकेतील सभागृह 
नेता/ वरोधी प नेता/गटनेता यां याशी वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील 
प ां या/गटां या सं याबळा या माण े यां यामाफत म हला व बालक याण सिमतीवर 
पािलका म हला सद यांची नामिनदशनाने िनयु साठ  मा.महापौर यांजकडे सभे या वेळ  
पाठ वले या नावांचे बंद लखोटे मूळ याच अव थेत असुन ते पुव  उघडलेले नाह त याची 
उप थतांना खाञी कर यासाठ  बंद लखोटे सभेपुढे दाख वणेत आ यानंतर सदर बंद लखोटे 
टेबलावर ठेवून ते मा.महापौर यांनी माने सवा या समोर उघडून येक लखोटा 
उघड यानंतर यातील नावे सभेत उप थत आर.के.भोसले (जनतासंपक वभाग) यांचेमाफत  
सभेम ये वाचून दाख व यात आ यानंतर सभेत वाच यात आले या नावांब ल या 
गटने याकडून ह  नावे आली होती यांचे काह  आ ेप नस याने या माणे प ांचे/गटांचे 
तौलिनक सं याबळ वचारात घेवून आ ण सभागृह नेता/ वरोधी प नेता/गटनेता यां याशी 
वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या माणात      
१) मा.कुटे िनमला संजय २) मा.मुंढे उषा अंकुश ३) मा.सुजाता सुिनल पालांडे          
४) मा.साधना अंकुश मळेकर ५) मा.पवळे सुमनताई मधुकर ६) मा.कदम िन कता अजुन 
७) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल या मा.पािलका म हला सद यां या पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या म हला व बाल क याण सिमतीवर सद य हणून नामिनदशना दारे 
िनयु या कर यात आ याचे मा.महापौर यांजकडून जाह र कर यात आले. 

मा.नगरसिचव- ३) शहर सुधारणा सिमती-  

शहर सुधारणा सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या करावया या आहेत.  

      शहर सुधारणा सिमतीवर ९ पािलका सद यांचे नामिनदशन करणेकामी 
महानगरपािलकेत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट  – ७७, पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका रा वाद  काँ ेस पाट - ३६, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
िशवसेना – ०९, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अप  आघाड -२०१७ – ०५, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका महारा  नविनमाण सेना–०१ या माणे असणारे प ांचे/गटांचे तौलिनक 
सं याबळ वचारात घेवून आ ण सभागृह नेता/ वरोधी प नेता/गटनेता यां याशी 
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वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या माण े
यां यावतीने शहर सुधारणा सिमतीवर नामिनदिशत करावया या सद यांची सं या पंपर  

िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनतापाट -०५, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका रा वाद  
काँ ेस पाट -०३, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िशवसेना- ०१ या माणात अस याचे 
महानगरपािलकेने वचारात घेवुन आ ण महानगरपािलकेतील सभागृह नेता/ वरोधी 
प नेता/गटनेता यां याशी वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या 
सं याबळा या माण े यां यामाफत शहर सुधारणा सिमतीवर पािलका सद यांची 
नामिनदशनाने िनयु साठ  मा.महापौर यांजकडे सभे या वेळ  पाठ वले या नावांचे बंद 
लखोटे मूळ याच अव थेत असुन ते पुव  उघडलेले नाह त याची उप थतांना खाञी 
कर यासाठ  बंद लखोटे सभेपुढे दाख वणेत आ यानंतर सदर बंद लखोटे टेबलावर ठेवून ते 
मा.महापौर यांनी माने सवा या समोर उघडून येक लखोटा उघड यानंतर यातील नावे 
सभेत उप थत आर.के.भोसले (जनतासंपक वभाग) यांचेमाफत सभेम ये वाचून 
दाख व यात आ यानंतर सभेत वाच यात आले या नावांब ल या गटने याकडून ह  नावे 
आली होती यांचे काह  आ ेप नस याने या माणे प ाचें/गटांचे तौलिनक सं याबळ 
वचारात घेवून आ ण सभागृह नेता/ वरोधी प नेता/गटनेता यां याशी वचार विनमय क न 
महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या माणात १) मा.लांडगे राज  कसनराव 
२) मा.ल मणशेठ सोपान स ते ३) मा.सुिनता हेमंत तापक र  ४) मा.कैलास ऊफ बाबा 
भालचं  बारण े  ५) मा.आशा धायगुडे-शेडग े६) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर ७) मा.कोकणे 
संतोष अंकुश ८) मा.वाबळे संजय म हारराव ९) मा.दशले रेखा राजेश या पािलका 
सद यां या पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या शहर सुधारणा सिमतीवर सद य हणून 
नामिनदशना दारे िनयु या कर यात आ या अस याचे मा.महापौर यांजकडून जाह र 
कर यात आले.  

मा.नगरसिचव- ४) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती-  

मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीवर ९ मा.पािलका सद यां या 
िनयु या करावया या आहेत.  
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मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीवर ९ पािलका सद यांचे नामिनदशन 
करणेकामी महानगरपािलकेत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट -७७, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका रा वाद  काँ ेस पाट -३६, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
िशवसेना – ०९, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अप  आघाड -२०१७-०५, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका महारा  नविनमाण सेना–०१ या माणे असणारे प ांचे/गटांचे तौलिनक 
सं याबळ वचारात घेवून आ ण सभागृह नेता/ वरोधी प नेता/गटनेता यां याशी 
वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या सं याबळा या माण े
यां यावतीने मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीवर नामिनदिशत करावया या 

सद यांची सं या पंपर  िचंचवड महानगरपािलका भारतीय जनता पाट -०५, पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका रा वाद  काँ ेस पाट -०३, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िशवसेना-०१ 
या माणात अस याचे महानगरपािलकेने वचारात घेवुन आ ण महानगरपािलकेतील सभागृह 
नेता/ वरोधी प नेता/गटनेता यां याशी वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील 
प ां या/गटां या सं याबळा या माण े यां यामाफत मा. डा, कला, सा ह य व 
सां कृितक सिमतीवर पािलका सद यांची नामिनदशनाने िनयु साठ  मा.महापौर यांजकडे 
सभे या वेळ  पाठ वले या नावांचे बंद लखोटे मूळ याच अव थेत असुन ते पुव  उघडलेले 
नाह त याची उप थतांना खाञी कर यासाठ  बंद लखोटे सभेपुढे दाख वणेत आ यानंतर सदर 
बदं लखोटे टेबलावर ठेवून ते मा.महापौर यांनी माने सवा या समोर उघडून येक लखोटा 
उघड यानंतर यातील नावे सभेत उप थत आर.के.भोसले (जनतासंपक वभाग) यांचेमाफत 
सभेम ये वाचून दाख व यात आ यानंतर सभेत वाच यात आले या नावांब ल या 
गटने याकडून ह  नावे आली होती यांचे काह  आ ेप नस याने या माणे प ांचे/गटांचे 
तौलिनक सं याबळ वचारात घेवून आ ण सभागृह नेता/ वरोधी प नेता/गटनेता यां याशी 
वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील प ां या/ गटां या सं याबळा या माणात     
१) मा.तुषार रघुनाथ हंगे २) मा.अिभषेक गो वंद बारण े३) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन  
४) मा.डोळस वकास ह र ं  ५) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  ६) मा.राजू िमसाळ        
७) मा.अपणा िनलेश डोके ८) मा.नढे वनोद जयवंत ९) मा.िनलेश हरामण बारणे या 
पािलका सद यां या पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. डा, कला, सा ह य व 
सां कृितक सिमतीवर सद य हणून नामिनदशना दारे िनयु या कर यात आ या अस याचे 
मा.महापौर यांजकडून जाह र करणेत आले. 
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------- 

(मा.महापौर, मा.उपमहापौर, मा.सभागृह नेता, मा. वरोधी प नेता, मा.सभापती- थायी 
सिमती, सव प ांचे मा.गटनेते यांचे ह ते नविनयु  मा. वशेष सिमती सद यांचा तसेच 
नविनयु  भाग सिमती  अ य ांचा  पु पगु छ देवुन स मान करणेत आला तसेच मा. 
नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ूयां या वाढ दवसािनमी  व मा. दलीप गावडे, अित आयु  
यां या ३१ मे २०१९ रोजी होणा-या सेवािनवृ ी िनिम  पु पगु छ देवून स मान करणेत 
आला.)    

----- 

ठराव मांक - ३९४           वषय मांक - १ 
दनांक – २०/५/२०१९          वभाग – मा.नगरसिचव    
 

वशेष सिम या 
 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ३० अ वये व पंपर  िचंचवड शहरा या 
महानगरपािलके या सिम यां या सभा इ.चे संचालन कर या वषयीचे जादा िनयमांपैक  िनयम 
.६७ म ये िनदष के या माणे खालील १) मा. वधी सिमती, २) मा.म हला व बालक याण 

सिमती, ३) मा.शहर सुधारणा सिमती ४) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती या 
४ (चार) वशेष सिम या नेम यात आ या अस याचे जाह र करणेत येत आहे, तसेच 
१) मा. वधी सिमती – वधी सिमतीवर ९ 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 ितिनधी व देवून नामिनदशना दारे करणेकामी मा यता ा  
प ांचे / न दणीकृत प ांचे / गटांचे तौलिनक सं याबळ वचारात घेवून आ ण सभागृह 
नेता / वरोधीप नेता / गटनेता यां याशी वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील 
प ां या/गटां या तौलिनक सं याबळा या माणात १) मा.अ नी िभमा बोबडे २) मा.घोलप 
कमल अिनल ३) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे ४) मा.पवार मिनषा मोद ५) मा.अनुराधा 
गणपत गोरखे ६) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) ७) मा.काळे उषा दलीप ८) मा.सुल णा 
राजू धर ९) मा. मोद कुटे या पािलका सद यां या पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वधी 
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सिमतीवर सद य हणून नामिनदशना दारे िनयु या कर यात आ या अस याचे जाह र 
करणेत येत आहे. 
२) मा.म हला व बालक याण सिमती- अ) म हला व बालक याण सिमतीवर २ 
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 
ितिनधी व देवून नामिनदशना दारे करणेकामी मा यता ा  प ांचे / न दणीकृत प ांचे / 

गटांचे तौलिनक सं याबळ वचारात घेवून आ ण सभागृह नेता / वरोधीप नेता / गटनेता 
यां याशी वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या तौलिनक  
सं याबळा या माणात १) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  २) मा.गोफणे अनुराधा दे वदास  या 
पािलका सद यां या व ब) मा.म हला व बालक याण सिमतीवर ७ मा.म हला सद यां या 
सन २००७ चा महारा  अ यादेश मांक २ अ वये महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे 
कलम ३१ अ म ये तरतूद के या माणे माणशीर ितिनधी व देवून नामिनदशना दारे 
करणेकामी मा यता ा  प ांचे / न दणीकृत प ांचे / गटांचे तौलिनक सं याबळ वचारात 
घेवून आ ण सभागृह नेता / वरोधीप नेता / गटनेता यां याशी वचार विनमय क न 
महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या तौलिनक सं याबळा या माणात १) मा.कुटे िनमला 
संजय  २) मा.मुंढे उषा अंकुश ३) मा.सुजाता सुिनल पालांडे  ४) मा.साधना अंकुश मळेकर 
५) मा.पवळे सुमनताई मधुकर ६) मा.कदम िन कता अजुन ७) मा.अ नी गजानन 
िचंचवडे-पाट ल या पािलका म हला सद यां या पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या म हला व 
बाल क याण सिमतीवर सद य हणून नामिनदशना दारे िनयु या कर यात आ या 
अस याचे जाह र करणेत येत आहे तसेच- 
३) मा.शहर सुधारणा सिमती-  शहर सुधारणा सिमतीवर ९ 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 माण े माणशीर ितिनधी व देवून नामिनदशना दारे करणेकामी 
मा यता ा  प ांचे / न दणीकृत प ांचे / गटांचे तौलिनक सं याबळ वचारात घेवून आ ण 
सभागृह नेता / वरोधीप नेता / गटनेता यां याशी वचार विनमय क न 
महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या तौलिनक  सं याबळा या माणात १) मा.लांडगे राज  
कसनराव २) मा.ल मणशेठ सोपान स ते ३) मा.सुिनता हेमंत तापक र  ४) मा.कैलास ऊफ 
बाबा भालचं  बारण े ५) मा.आशा धायगुडे-शेडगे ६) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर ७) 
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मा.कोकणे संतोष अंकुश ८) मा.वाबळे संजय म हारराव ९) मा.दशले रेखा राजेश या पािलका 
सद यां या पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या शहर सुधारणा सिमतीवर सद य हणून 
नामिनदशना दारे िनयु या कर यात आ या अस याचे जाह र करणेत येत आहे. 
४) मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती- मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक 
सिमतीवर ९ 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 
ितिनधी व देवून नामिनदशना दारे करणेकामी मा यता ा  प ांचे / न दणीकृत प ांचे / 

गटांचे तौलिनक सं याबळ वचारात घेवून आ ण सभागृह नेता / वरोधीप नेता / गटनेता 
यां याशी वचार विनमय क न महानगरपािलकेतील प ां या/गटां या तौलिनक 
सं याबळा या माणात १) मा.तुषार रघुनाथ हंगे २) मा.अिभषेक गो वंद बारण े        
३) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन  ४) मा.डोळस वकास ह र ं  ५) मा.सागर बाळासाहेब 
गवळ  ६) मा.राजू िमसाळ ७) मा.अपणा िनलेश डोके ८) मा.नढे वनोद जयवंत         
९) मा.िनलेश हरामण बारणे या पािलका सद यां या पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमतीवर सद य हणून नामिनदशना दारे िनयु या 
कर यात आ या अस याचे जाह र करणेत येत आहे.  
 

महापौर 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर -४११ ०१८ 
                            (वगळले) 
मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, गडिचरोली ज हा येथे न लवाद  ह यात १५ 
जवान हुता मा तसेच जा हवी मोरे - रा ीय कॅरमपटु, डॉ. मधुकर आपटे- ये  रंगकम  
व िच पट अिभनेते, सर वती चं कांत िभसे - पंपळे सौदागर, पु पाताई अर वंद 
िमरजकर-िचंचवड गाव, योगेश पोपटराव वाघेरे, मनोहर हनुमंत कुदळे, ीधर (दादा) 
महादेव नरके, मु ाबाई मोरे र भालेकर, लोकेश मनोज ठाकूर यांचे दु :खद िनधन 
झा याने यांना दांजली वाहणेत यावी. 
मा.कैलास बारणे - मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन देतो.  
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मा.महापौर- नामदेव ढाके दांजली यित र  जे बोलले ते ोसीड ंगम ये घेवू नये. 
दांजली वाह यासाठ  सवानी दोन िमिनटे त ध उभे रहावे.  

      (सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.)  

मा.नामदेव ढाके – मा.महापौर साहेब, आजची सभा गु वार दनांक ६/६/२०१९ रोजी दुपार  
२.२० पयत तहकूब करावी अशी सूचना मी मांडतो. 

मा.कैलास बारणे -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 

मा.महापौर- आजची सभा गु वार द.६/६/२०१९ रोजी दुपार  २.२० 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 – ३० 

सभावृ ांत 
( दनांक २०/५/२०१९ (दु .२.००)  ची तहकूब सभा) 

 
दनांक – ६.६.२०१९                    वेळ – दुपार  २.२० वाजता 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.२०.५.२०१९ (दु .२.०० वा.) ची तहकूब मा. 
महापािलका सभा गु वार दनांक ६.६.२०१९ रोजी द ुपार  २.२० 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.समीर मोरे र मासुळकर 

३१) मा.अनुराधा गणपत गोरखे 

३२) मा.मंगला अशोक कदम 

३३) मा.तुषार रघुनाथ हंगे 

३४) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

३५) मा.संजय बबन नेवाळे 

३६) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

३७) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े
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३८) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

३९) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

४०) मा.घोलप कमल अिनल 

४१) मा.उ म काश कदळे 

४२) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

४३) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

४४) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

४५) मा.बाबर शिमला राज ू

४६) मा.अिमत राज  गावडे 

४७) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

४८) मा.खानोलकर ा महेश 

४९) मा.भ डवे संिगता राज  

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

५२) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

५३) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

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

५६) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

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

५९) मा.जय ी वसंत गावडे 

६०) मा.कोमल दपक मेवानी 
६१) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे    

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.सवण-े  .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.गोफणे-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.नामदेव ढाके – मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
 
ठराव मांक - ४१६              वषय मांक - २ 
दनांक – ६/६/२०१९                   वभाग – मा.आयु  
 
          संदभ –१) मा.अित र  आयु  (२) यांचेकड ल प   

                   . वभाअक/३/का व/९३/२०१९ दनांक ८/०५/२०१९ 

        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 हागनंदार  मु  करणे (Open 

Defecation Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा ीय जनगणना २०११ नुसार पपंर  
ि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 
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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 ३०/०४/२०१९ अखेर केले या कायवाह ची मा हती 
खालील माणे                              

                                             पञ “अ” 

महानगरपािलकेचे नाव पंपर  िचंचवड  महानगरपािलका 
 

शेरा 
ज हा                    पुणे 

 
वैय क शौचालय बांधकामासाठ  अज 
केले या कुटंुबांची सं या 

१६८६८ 
 

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

१६८६८ 
 

मंजूर अजाची एकूण सं या १४३१० 
 

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैय क 
घरगुती 
शौचालय 

एकुण बांधकाम पुण-१३६९५ 

 

मनपा माफत बांधकाम पुण- ९१८३ 

सी.एस.आर(एनजीओ) 
माफत  बांधकाम  - ४५१२ 

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या 

सामुदाियक 
शौचालय 

५८२ सीटस 
म हला–२६२िसटस कामकाज पूण 

पु ष–३२० िसटस कामकाज पूण 

िनगत करणेत आलेला 
प हला ह ा 

९८०७ लाभाथ  
GOI+GOM=५८८.४२लाख 

        GOI = २०००/-व  

     GOM=४०००/- ह सा 
ULB      =   १९६.१४ लाख      ULB  =२०००/- ह सा 

 
एकुण      ७८४.५६  लाख 
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           सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर ) 
अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणते आला. 

मा.सं दप क पटे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल - ८१       ितकूल – ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
         ----- 
मा.सागर अंगोळकर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
 
ठराव मांक - ४१७            वषय मांक - ३ 
दनांक – ६/६/२०१९                 वभाग – मा.नगरसिचव 
  

वधी सिमती 
 

        अ) दनांक १५/०२/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे.  

        ब) दनांक ०१/०३/२०१९ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 

मा.उषा मुंढे - 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. 
            ----- 
 

िनगत करणेत आलेला 

दुसरा ह ा 
८९८२ लाभाथ      GOI+GOM=५३८.९२लाख 

         GOI = २०००/-व  

      GOM=४०००/- ह सा 

  
     ULB  =१७९.६४ लाख       ULB  =२०००/- ह सा 

 
           एकुण ७१८.५६ लाख 
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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/२३१/२०१९ 
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. 
 


