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  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – २४ 

सभावृ ांत 
दनांक – २०.११.२०१८                  वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे न हेबर - २०१८ ची मा. महापािलका सभा 
मंगळवार दनांक २०/११/२०१८ 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.िचंचवडे सिचन बाजीराव        उपमहापौर  
२) मा. वीनल क पल हेञे  
३) मा.वसंत भाकर बोराटे 

४) मा. िनतीन ( आ पा ) ताप काळजे   

५) मा.तापक र वनया द प (आबा) 
६) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

७) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

८) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

९) मा.बारसे यांका वण 

१०) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

११) मा.लांडगे सा रका संतोष 

१२) मा.लांडगे र व ल मण 

१३) मा.लांडगे राज  कसनराव 

१४) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

१५) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

१६) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  
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१७) मा. अडॅ. िनतीन ाने र लांडग े

१८) मा.सावळे िसमा र वं  

१९) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

२०) मा.लांडे व ांत वलास 

२१) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

२२) मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 

२३) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

२४) मा.अनुराधा गणपत गोरखे 

२५) मा.मंगला अशोक कदम 

२६) मा.तुषार रघुनाथ हंगे 

२७) मा.अ नी िभमा बोबडे 

२८) मा.संजय बबन नेवाळे 

२९) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

३०) मा.भालेकर वण महादेव 

३१) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

३२) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

३३) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

३४) मा.घोलप कमल अिनल 

३५) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

३६) मा.जावेद रमजान शेख 

३७) मा.यादव मीनल वशाल 

३८) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

३९) मा.राजू िमसाळ 

४०) मा. शैलजा अ वनाश मोरे  

४१) मा.बाबर शिमला राज ू
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४२) मा.अिमत राज  गावडे 

४३) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

४४) मा.खानोलकर ा महेश 

४५) मा.भ डवे संिगता राज  

४६) मा.मोरे र महादू  भ डव े
४७) मा.ढाके नामदेव जनादन  

४८) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

४९) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

५०) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
५१) मा.अपणा िनलेश डोके 

५२) मा.गावडे राज  तानाजी 
५३) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 

५४) मा.जय ी वसंत गावडे 

५५) मा.कोमल दपक मेवानी 
५६) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

५७) मा.सुल णा राजू धर 
५८) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

५९) मा.कदम िनक ता अजुन 

६०) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
६१) मा.ड बू आसवानी ( हरानंद) 
६२) मा.पाडाळे िनता वलास 

६३) मा.काळे उषा दलीप 

६४) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

६५) मा.पवार मिनषा मोद 

६६) मा.बारणे अचना तानाजी 



4 
 

,   

६७) मा.अिभषेक गो वंद बारण े

६८) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

६९) मा. अॅड. भोसले सिचन सुरेश 

७०) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

७१) मा.बारणे माया संतोष 

७२) मा.िनलेश हरामण बारण े

७३) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
७४) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

७५) मा.ममता वनायक गायकवाड 

७६) मा.कामठे तुषार गजानन 

७७) मा.च धे आरती सुरेश 

७८) मा.क पटे सं दप अ ण 

७९) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

८०) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

८१) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

८२) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

८३) मा.कुटे िनमला संजय 

८४) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

८५) मा. व ठल उफ नाना काटे 

८६) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

८७) मा.मुंढे उषा अंकुश 

८८) मा.कदम शिशकांत गणपत 

८९) मा.लोखंडे चंदा राज ू

९०) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

९१) मा.आशा धायगुडे-शडगे 
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९२) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

९३) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

९४) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

९५) मा.राजापुरे माधवी राज  

९६) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

९७) मा.नवनाथ द ू जगताप 

९८) मा.संतोष बबन कांबळे 

९९) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

१००) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

१०१) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू

१०२) मा.अडॅ.मोरे र ाने र शेडगे  

 
         यािशवाय मा. ावण ह डकर - आयु , मा.पाट ल- अित र  आयु  (१), मा. दलीप 
गावडे- .अित र  आयु (२), मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.िनकम, मा.सवणे- .सहशहर 
अिभयंता, मा.िचतळे, मा.खोराटे, मा.इंदलकर, मा.झगडे-सहा.आयु , मा.राऊत- .सहा.आयु ,  

मा.िशंदे- शासन अिधकार  ( ाथिमक िश ण वभाग), मा.कुलकण , मा.कांबळे, मा.ओंभासे, 
मा.ग टूवार, मा.भोसले -कायकार  अिभयंता हे अिधकार   सभेस  उप थत  होते.  
       ------- 
(सभा कामकाज भरवणेसाठ  नेमले या वेळ  मा.महापौर सभागृहात उप थत नस याने 
मा.उपमहापौर यांनी सभेचे अ य थान वकारले.)                                  
मा. उपमहापौर- 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, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह. मा. महापौर 
साहेब येणा-या ३१ तारखेला आप या पंपर  िचंचवड महापािलकेचे वशाल कांबळे, कायकार  
अिभयंता या पदाव न सेवािनवृ  होत आहेत. तर  यांचा या महापािलका सभेम ये आपण  
स मान कर यात यावा अशी मी वनंती करतो.    

मा. वलास म डगेर  – मा.महापौर साहेब, सुचनेला मी अनुमोदन देतो.   
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मा. उपमहापौर – ी. वशाल कांबळे यांचा स कार करणेत यावा. 

(मा. वशाल कांबळे, कायकार  अिभयंता यांचा स कार मा.महापौर, मा.आयु  आ ण सव 
उप थत स मा. पदािधका-यां या ह ते करणेत आला.)    

मा. म डगेर  वलास - मा. महापौर साहेब, अनंतकुमार- भारतीय जनता पाट चे जे  नेते 
तथा क य संसद य कामकाज मं ी, मेजर चांदपुर -१९७१ चे भारत - पा क तान यु दात 
अतुलनीय परा म गाज वलेले, आबा अ यंकर - रा. व. संघाचे जे  चारक, साद ब े -
िसमा सुर ा दलाचे अिधकार , कॉ ेड माधवराव गायकवाड - जे  वातं य सेनानी व 
भाकपचे नेते माजी आमदार, डॉ. युवराज घाटोळे - थेरगावमधील नामवंत दयरोग त , 
क पल गुंड - ीग दा तालु यातील ज म ूका मीरम ये शह द झालेले वीर जवान, मा तराव 
साखरे - जे  हाम िनयम वादक, बाळासाहेब महाद ुननावरे - मनपा सुर ा रखवालदार व 
माजी सैिनक, बापुसाहेब हांडे - ह.भ.प. पंपळे गुरव, भाऊसाहेब यशवंत बारणे - थेरगाव, 
भाग मांक २३, यांचे िनधन.   

 भारतीय जनता पाट चे जे  नेते तथा क य संसद य कामकाज मं ी अनंतकुमारजी 
यांचे द.१२ न हेबर रोजी बगलोर येथील हॉ पटलम ये अ पशा आजाराने िनधन झाले 
यांचे बाबतीत सांगायचे हटले तर अ खल भारतीय वदयाथ  प रषदेचे ते चांगले 

पदािधकार  होते. सन १९७५ या आणीबाणी या काळाम ये यांना तु ं गवास झाला होता. 
याचबरोबर िश णाने ते ॅ यूएट आटसचे लॉचे पदवीधर होते. याचबरोबर अ खल भारतीय 
वदयाथ  प रषदेचे अितशय चांगले काम यांनी यां या काळाम ये केले. याचबरोबर रा ीय 
वयंसंघाचे काम केले. सन १९८७ साली यांनी भारतीय जनता पाट ला जॉईन केले. 
याचबरोबर भारतीय जनता पाट चे कै.भारतर  अटल बहार  वाजपेयी यां या कायकालाम ये 

सवात लहान त ण क य मं ी हणून यांनी काम पा हले. वायूसेना वभागाचे यांनी 
कामकाज पा हले. ते सलग सहा वेळा लोकसभेचे खासदार हणून या ठकाणी ते िनवडून 
आले. तर  या सवाना आज या सभेम ये दांजली अपण करणेत यावी अशी सूचना मी 
मांडतो, याचबरोबर ह  सभा दांजली वाहून पुढ ल म ह या या २० डसबर २०१८ दुपार 
१.०० पयत तहकूब करावी अशी सूचना मी मांडतो. 
मा. ढाके नामदेव -  मा. महापौर साहेब, सुचनेला अनुमोदन देतो. 
मा. उपमहापौर – सवानी दांजलीसाठ  दोन िमिनटे त ध उभे रहाव.े  
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[यानंतर सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.] 
मा. उपमहापौर – मा. आयु  साहेबांना पाटबंधारे वभागाकडून कळवले माण े पंपर  िचंचवड 
शहरासाठ  मुबलक पाणीपुरवठा होत असून शहरातील पाणीपुरवठा ३० ते ४० ट के गळती 
होते. पाणीपुरवठा सुरळ त कर यासाठ  मा.आयु  साहेबांनी वैय क या याम ये ल  
घालून कामाम ये कसूर करणा-या अिधका-यांवर, कमचा-यांवरती कारवाई करावी. असे मी 
मा.आयु  साहेबांना आदेश देत आहे. सवाचे आभार मानून ह  सभा गु वार दनांक 
२०/१२/२०१८ रोजी दुपार १.०० वा. पयत तहकूब कर यात येत आहे.  
        -----  
 
 
 

(िचंचवडे सिचन बाजीराव) 
उपमहापौर 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
 पंपर  -४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 
मा.महापािलका सभा 

कायप का मांक – २४ 
सभावृ ांत 

( द.२०/११/२०१८ ची तहकूब सभा) 
 

दनांक – २०.१२.२०१८                  वेळ – दुपार  १.०० वाजता 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.२०/११/२०१८ (माहे न हेबर-२०१८) ची तहकूब  
मा.महापािलका सभा गु वार दनांक २०/१२/२०१८ रोजी दुपार  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.राहुल गुलाब जाधव            महापौर 
२) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव       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.वसंत भाकर बोराटे 

९) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे   

१०) मा.बुड सुवणा वकास 

११) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 
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१२) मा.डोळस वकास ह र ं  

१३) मा.उंडे ल मण ध डू 

१४) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 

१५) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१६) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१७) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

१८) मा.बारसे यांका वण 

१९) मा.अ जत दामोदर ग हाणे 

२०) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

२१) मा.लांडगे सा रका संतोष 

२२) मा.लांडगे र व ल मण 

२३) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२४) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२५) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाणे 

२६) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२७) मा.अडॅ.िनतीन ाने र लांडगे 

२८) मा.सावळे िसमा र वं  

२९) मा.ल ढे न ता योगेश 

३०) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

३१) मा.लांडे व ांत वलास 

३२) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

३३) मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 

३४) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

३५) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३६) मा.अनुराधा गणपत गोरखे 
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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 

४४) मा.भालेकर वण महादेव 

४५) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

४६) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

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.जावेद रमजान शेख 

५३) मा.यादव मीनल वशाल 

५४) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

५५) मा. मोद कुटे 

५६) मा.शैलजा अ वनाश मोरे             

५७) मा.बाबर शिमला राज ू

५८) मा.अिमत राज  गावडे 

५९) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

६०) मा.खानोलकर ा महेश 

६१) मा.भ डवे संिगता राज  
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६२) मा.मोरे र महाद ू  भ डवे 
६३) मा.ढाके नामदेव जनादन  

६४) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

६५) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

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

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

७०) मा.जय ी वसंत गावडे 

७१) मा.कोमल दपक मेवानी 
७२) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

७३) मा.सुल णा राजू धर 
७४) मा.शाम गणपतराव लांडे 

७५) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

७६) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

७७) मा.कदम िनक ता अजुन 

७८) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

७९) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
८०) मा.ड बू आसवानी ( हरानंद) 
८१) मा.नढे वनोद जयवंत 

८२) मा.पाडाळे िनता वलास 

८३) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

८४) मा.पवार मिनषा मोद 

८५) मा.अिभषेक गो वंद बारण े

८६) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
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८७) मा.िनलेश हरामण बारण े

८८) मा.वाघमारे अ नी व म 

८९) मा.दशले रेखा राजेश 

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

९२) मा.ममता वनायक गायकवाड 

९३) मा.कामठे तुषार गजानन 

९४) मा.च धे आरती सुरेश 

९५) मा.क पटे सं दप अ ण 

९६) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

९७) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

९८) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

९९) मा.चं कांत बारकु नखाते 

१००) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

१०१) मा.कुटे िनमला संजय 

१०२) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

१०३) मा. व ठल उफ नाना काटे 

१०४) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

१०५) मा.मुंढे उषा अंकुश 

१०६) मा.लोखंडे चंदा राज ू

१०७) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

१०८) मा.आशा धायगुडे-शडगे 

१०९) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

११०) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

१११) मा.चौगुले सीमा द ाञय 
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११२) मा.नवनाथ द ू जगताप 

११३) मा.संतोष बबन कांबळे 

११४) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

११५) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

११६) मा.हषल म छं  ढोरे  

११७) मा. वाबळे संजय म हारराव   

११८) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

११९) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

१२०) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू 

१२१) मा.अडॅ.मोरे र ाने र शेडगे 

 

         यािशवाय मा. ावण ह डकर - आयु , मा.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.च हाण - शहर अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय - आरो य वैदयक य 
अिधकार , मा.कोळंबे - मु यलेखा अिधकार , मा.पाट ल, मा.तुपे, मा.िनकम, मा.सवणे -
सहशहर अिभयंता, मा.आ ीकर, मा.खोराटे, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.झगडे - सहा.आयु , 
मा.लोणकर, मा.राऊत, मा.दांगट, मा.खोत - .सहा.आयु , मा.मुंढे - .िश णािधकार  
(मा यिमक िश ण वभाग), मा.िशंदे - शासन अिधकार  ( ाथिमक िश ण वभाग ), 
मा.लडकत, मा.गलबले, मा.ओंभासे, मा.भोसले, मा.मोरे, मा.पाट ल, मा.पवार - कायकार  
अिभयंता, मा.डॉ.दगडे - पशुवै क य अिधकार , मा.आगळे - शासन अिधकार , मा.जरांडे - 
सुर ा अिधकार  मा.माने-पीएमपीएमएल हे अिधकार  सभेस उप थत  होते.   

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. ढाके नामदेव - मा. महापौर साहेब, अंधेर  येथे कामगार णालयात लागले या िभषण 
आगीत ६ जणांचे िनधन तसेच सी.के.जाफर शर फ - काँ ेसचे जे  नेते व माजी  क य  
मं ी  अबंर श -क नड अिभनेते तथा माजी क य मं ी, मोह मद अ झज - यातनाम 
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ा गायक, काश जाधव-ज म ु का मरम ये दहशतवा ांशी झाले या चकमक त 
को हापूरमधील जवान शह द, केशवराव वाडेकर - भा.ज.पा. पुण े ज हयाचे जे  नेते व 
माजी ज हा य , संजय बंड - अमरावतीमधील िशवसेनेचे िशवसेना ज हा मुख माजी 
आमदार, बबनराव कृ णाजी िचंचवडे- िचंचवडगाव येथील जे  साम जक कायकत, डॉ. िगता 
अ यंगार - योगागु , रखमाबाई तुकाराम कलाटे- कुणाल राजे – संततुकारामनगर, मु ाबाई 
कलाटे - राजेश वाघेरे - यांचे िनधन  झाले अस याने यांना आज या सभेम ये दांजली 
वाह यात यावी अशी सूचना मी मांडतो.  
मा. ानदेव थोरात - मा. महापौर साहेब, सुचनेस अनुमोदन देतो.  

मा. महापौर- सवानी दांजली वाहणेसाठ  दोन िमिनटे त ध उभे रहावे.  

[यानंतर सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.] 

मा. नामदेव ढाके – मा. महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माण ेठराव मांडतो. 

                               वषय मांक- १ 
दनांक- २०/१२/२०१८                             वभाग- मा.आयु     
 
       संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/०६/का व/१०७६१/२०१८  
                 द.१४/०९/२०१८ 
              २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३३३०, द.१६/१०/२०१८   
              ३) मा.आयु  यांचेकड ल .लेखा/०६/का व/१३६६२/२०१८  
                 द.२९/११/२०१८ चे वषयपञ मागे घेणेबाबतचे पञ.  
 

  अित र  आयु  (२) यांनी यांचे कड ल प  .सु व/५/का व/४०४/२०१८ 
द.३०/०८/२०१८ अ वये सामा जक सुर तता  उप म या लेखािशषावर र. .२ कोट  ५० 
लाख व प  .सु व/५/का व/४०३/२०१८ द.३०/०८/२०१८ अ वये ठेकेदार  प दतीने सुर ा 
यव था या लेखािशषावर र. .१३ कोट  तरतूद वाढवून िमळणेची वनंती केलेली आहे. यात 
ॅ फक वाडन मदतनीस यांचा कमान वेतन दर द.०१/०४/२०१८ पासुन र. .११,८२४.७१ 

ऐवजी र. .२१,५१२/- झालेला आहे. रखवालदार मदतनीस यांचा कमान वेतन दर 
द.०१/०४/२०१८ पासुन र. .११,५२६.१७ ऐवजी र. .२१,५१२/- झालेला आहे. याकर ता 
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ठेकेदार  प दतीने सुर ा यव था लेखािशषावर र. .१३ कोट  व सामा जक सुर तता  
उप म या लेखािशषावर र. .२ कोट  ५० लाख तरतूद वाढवून िमळणेची वनंती केलेली 
आहे. अखिचत िनधीतून ठेकेदार  प दतीने सुर ा यव था या लेखािशषाक रता र. .५ कोट  
व सामा जक सुर तता उप म या लेखािशषाक रता र. .१.५० कोट  अखिचत िनधीतून वाढ 
क न वग करण करणेस मा यता देणेत यावी. 
मा. हषल ढोरे - मा. महापौर साहेब, वर ल ठरावास अनुमोदन देतो.  

मा.महापौर - वषय मांक १ शासनाने मागे घे याची वनंती केलेली आहे यानुसार वषय 
मांक १ मागे घे यास परवानगी देणेत येत आहे. 

          यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  

ठराव मांक- ३२३              वषय मांक- १ 
दनांक- २०/१२/२०१८              वभाग- मा.आयु     

           संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                     .लेखा/०६/का व/१०७६१/२०१८ द.१४/०९/२०१८ 
                  २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३३३०, द.१६/१०/२०१८  
                  ३) मा.आयु  यांचेकड ल .लेखा/०६/का व/१३६६२/२०१८  
                     द.२९/११/२०१८ चे पञ. 
 
      मा.आयु  यांचेकड ल संदभ . ३ चे पञ .लेखा/०६/का व/१३६६२/२०१८ 
द.२९/११/२०१८ चे पञातील मा.आयु  यांचे मागणीनुसार वषय माक १ वर ल वषयपञ 
मागे घेणेस यानंा अनुमती देणेत येत आहे.    

          अनूकूल-  ८१          ितकूल - ०   

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

         ------- 

मा. माधुर  कुलकण  - मा. महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 
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ठराव मांक- ३२४         वषय मांक २ 

दनांक- २०/१२/२०१८         वभाग- मा.आयु   

       संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचे पञ .कर/मु य/५/का व/६१२/२०१८  
                 द.१७/१०/२०१८ 
              २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३४६१, द.३०/१०/२०१८  
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ात आदश पयावरण संतुिलत सोसायट  
ब ीस योजना राबवून िनवड झाले या सोसायट ंना ो साहन दे या या ीने सामा य 
कराम ये सूट देणेबाबत मा. थायी सिमती सभा ठराव मांक ९९३, दनांक १९/९/२०१७  व 
मा.महापािलका सभा ठराव मांक ८४, द.१६/१०/२०१७ रोजीचे मंजूर ठरावा नुसार १२ ते 
१०० व १०० चे पुढ ल लॅट/बंगलो/रो हाऊस असलेली सोसायट  या २ गटा म ये ती 
े य कायालया मधून १ या माणे ८ े य कायालयात “आदश पयावरण संतुिलत 

सोसायट ” ब ीस योजना सन २०१७-२०१८  ते २०१९-२०२० या कालावधीत ३ वष क रता 
राब व यात येत आहे. आदेश मांक कर/मु य/०५/का व/३६६/२०१७, दनांक 
१८/१२/२०१७ अ वये “आदश पयावरण संतुिलत सोसायट ” ब ीस योजना राबवून ा  
गुणांकानुसार सामा य करात सूट देणे तसेच े य कायालय िनहाय सोसायट ंची तपासणी 
करणेकामी दोन मनपा अिधकार , एक अशासक य सं थेचा ितिनधी व एक प कार यांचा 
समावेश असणारे तपासणी पथकाची नेमणूक करणेत येऊन उ  आदेशा वये ८ े य 
कायालयांम ये सन २०१७-२०१८ या आिथक वषात  “आदश पयावरण संतुिलत सोसायट ” 
ब ीस योजना राब व यात आली. यानुसार आदेश मांक कर/मु य/०५/का व/१०६/२०१८, 
द.१३/०४/२०१८ अ वये े य कायालयामाफत गट मांक २ म ये एकापे ा जा त 
सोसायट  गृह क पांची िशफारस कर यात आली आहे. “आदश पयावरण संतिुलत सोसायट ” 
ब ीस योजनाचे धोरणानुसार े य कायालय िनहाय गट मांक २ म ये येक  १ 
या माणे सवािधक गुणांक ा  झाले या सोसायट  गृहप पांची सन २०१८-२०१९ या 
आिथक वषाचे सामा य करात सवलत देणेकामी आदेश िनगत केलेले आहेत. सदर योजना 
अमंलबजावणीचे थम वष अस याने शहरातील सोसायट  गृह क प यांचे म ये अपे त 
ितसाद  िमळाला नाह .तसेच अ व ब े य कायालया अंतगत िनवड झाले या सोसायट ंना 

अनु मे थम मांकाचे ६८ व ७२ गुण ा  झाले असून यांना सामा य करातील सवलत 
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दे यात आलेली आहे. परंतु अ य सोसायट  सू ा शहर पयावरण पूरक हो यास  महापािलकेचे 
कामकाजात हातभार लावत आहेत. “आदश पयावरण संतुिलत सोसायट ” ब ीस योजनेचा 
उ ेश हा शहर पयावरण पूरक व व छ होणे पयायाने कचरा वाहतूक व व हेवाट कर याची 
महापािलकेवर व इतर शासक य यं णावर पडणारा अित र  ताण काह  माणात कमी 
करणेचा अस याने पधत सहभाग घेऊन या सोसायट  गृह क पांना कमान ६६ पे ा 
अिधक गुण ा  झालेले आहेत. अथवा या पुढे होतील.अशा शहरातील सव सोसायट  
गृह क पांना चालू मागणीतील सामा य करात िन त केले या गुणाकांनुसार सवलत 
सामा य करातील इंतर सवलती यित र  सोसायट स ा  झालेले गुण वचारात घेता सदर 
सोसायट तील िमळकतधारकांना “आदश पयावरण संतुिलत सोसायट ” ब ीस योजनेअंतगत 
सन २०१८-२०१९ पासून सामा य करात ब ीस योजना राब वणेकामी खालील माणे 
कायवाह  करणे आव यक आहे. 

गट १–१२ ते १०० लॅट/बंगलो/रो हाऊस असलेली सोसायट . २) १०० चे पुढ ल लॅट 
/बंगलो/रो हाऊस असलेली सोसायट . आदश पयावरण संतुिलत सोसायट  ब ीस योजना 
अंमलबजावणीचे मु य िनकष व गुण खालील माणे. 

अ. . मु य िनकष गुणांक 

१ 
इमारत व इमारतीचे प रसराम ये 100%  कचरा वग करण व 

या 
३० 

२ पाणीसंवधन, पाणीपुनच ण, पाणीपुनवापर २० 

३ सौर उजा क प, एल.ई.ड . द यांचावापर १५ 

४ वृ ारोपण आ ण संवधन, लॅ ड के पंग २० 

५ पयावरण पूरक ना व यपूण उप म १५ 

 
एकूण १०० 

 

शहर तरावर सव कृ  पयावरण पूरक उप म राब वणा-या व ५ टार असले या ३ 
सोसाय यांना आदश पयावरण संतुिलत सोसायट  तपासणी म ये ा  झाले या गुणां या व 
पधा या  आधारे शहर तरावर व रे टंगनुसार सामा य करात दे याचे सवलतीची ट केवार  
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                     शहर तरावरावर ल सोसाय या 

अ. . गुण तपशील रे टंग गुणांनू म सामा य करात सवलत 

१ ८६ ते १०० गुण ***** 

०१ २५% 

०२ २०% 

०३ १५% 

 

शहर तरावर ल वगळून अ य सोसाय या 

अ.  गुण तपशील रे टंग सामा य करात सवलत 

१ ८६ ते १०० गुण ***** १०% 

२ ७६ ते ८५ गुण **** ०७% 

३ ६६ ते ७५ गुण *** ०५% 

  

१) महापािलके या काय े ातील सव आदश पयावरण संतुिलत सोसायट ची िनवड    
      करणे.  

  २)   आदश पयावरण संतुिलत सोसायट  पधतील वजे या सोसाय यां मधील  
िमळकतींना मनपा माफत स या सामा य करातील दे यात येणा-या सवलतीं यित र  टार 
रेट ंग नुसार सामा य करात सवलत देणे. 

३)   तपासणी केले या आिथक वषाचे पुढ ल आिथक वषात दनांक ३० जून अखेर 
थकबाक सह संपूण बलाची एक र कमी र कम भरणा करणा-या िमळकती सवलती या 
लाभास पा  राहतील. 

४)   आदश पयावरण संतुिलत सोसायट  ब ीस योजना सन २०१८-२०१९ ते २०१९-
२०२०  या कालावधीत २ वष राब व यात येईल. 
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५)   शहर पातळ वर ल पधत िनवड होणा-या सोसायट साठ  फ  २ वष (दोनच 
वेळेस) पा रतोषीक दले जाईल. 

तर  “आदश पयावरण संतुिलत सोसायट ” ब ीस योजना राबवून िनवड झाले या 
सोसायट ं मधील िमळकतींना महापािलकेमाफत स या सामा य करातील दे यात येणा-या 
सवलतीं यित र  टार रेट ंगनुसार सामा य करात सवलत देणेस मा यता देणेत येत आहे.  

मा. सुजाता पालांडे - मा. महापौर साहेब, वर ल ठरावास अनुमोदन देते. 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता-  

       अनुकूल- ८१       ितकूल- ०   

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

           -------  

मा.उषा ऊफ माई ढोरे - मा. महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 

ठराव मांक- ३२५         वषय मांक- ३ 
दनांक- २०/१२/२०१८         वभाग- मा.आयु     
 

 संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  

           .लेखा/२३/का व/१२६९७/२०१८, दनांक – ३०/१०/२०१८  

             २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .३५९२, द.०५/११/२०१८ 
   

 सन २०१८-२०१९ या मुळ अंदाजप कात भाग-३ म ये मु यमं ी सहाय ा िनधी या 
लेखािशषावर र. .१,००,००,०००/- तरतूद कर यात आलेली आहे. या आिथक वषात केरळ 
पुर तांसाठ  मु यमं ी सहायता िनधी या लेखािशषावर भाग-३ म ये मनपा अिधकार / 
कमचा-यांचे वेतनातून १ दवसाचा पगार कपात करणेत आलेला आहे. व ती 
र. .१,०४,०१,०१२/-  इतक  आहे. आजतागायत मु यमं ी सहाय ा िनधी र. .९५,०४,२४६/-  
अदा करणेत आलेले आहेत.  र. .८,९६,७६६/- अदा करणे बाक  सदर र कम अदा करणेस 
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तरतूद अपूण आहे. व सदर र कम अदायगीकामी भाग–३ अंदाजप कात जमा/खचात वाढ 
करणे आव यक आहे. लेखा वभागा माफत सन २०१८-१९ या अंदाजप कात मु यमं ी 
सहाय ा िनधीस तरतूद  कर यात आलेली होती. परंतु केरळ पुर त नैसिगक आप ीमुळे  
जमा होणा-या र कमेपे ा सदर तरतूद र. .५,००,०००/- कमी पडत आहे. तर  सन २०१८-१९ 
या अंदाजप कात भाग-३ म ये जमा व खचास र. .५,००,०००/- वाढ करणेबाबत महारा  

महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०३ अनुसूची ड मधील करण ७ तरतुद .२(१) नुसार 
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

मा. िसमा चौगुले - मा. महापौर साहेब, ठरावास मी अनुमोदन देते. 

मा. नामदेव ढाके - मा. महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो…. 

मा.मंगला कदम - मा. महापौर साहेब, मा. मु यमं ी िनधीचा वषय आहे याला थाप याची 
उपसूचना देता येणार नाह . थाप या या वषयाला उपसूचना दयावी.     

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
       अनुकूल - ८१               ितकूल-०  
अशी मत ेपडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. महापौर यांनी कट केले.    
          -----  
मा.माधुर  कुलकण  - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
ठराव मांक- ३२६       वषय मांक- ४ 
दनांक -२०/१२/२०१८       वभाग- मा.आयु          
         संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/१/का व/९१५/२०१८,  
                   द.०१/१०/२०१८     
                २) मा. वधी सिमतीकड ल ठराव .५७ द.२/११/२०१८   
   
      महापािलका आ थापनेवर “सह शहर अिभयंता ( था)” या अिभनामाची एकूण ०३ 
पदे र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन ७६०० म ये शासन मंजूर आहेत.  तुत या पदाकर ता 
शासन िनणया माणे िनधा रत केलेली अहता  
अ) शासन िनणय .पीसीसी-३०९१/८६९/ . .१४४/९१/न व-२२, द.१८/०४/९४ आ ण  
      .पीसीसी-३०९४/११०९/ . .२८८/९४/न व-२२, द.२५/०८/१९९८ नुसार पदो नती -  
१. मा यता ा  व ापीठाची थाप य अिभयां क  शाखेची पदवी (बी.ई.िस ह ल) 
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२. उपअिभयंता या पदावर ल १० वष सलग सेवा अनुभव आव यक कंवा  
३. कायकार  अिभयंता या पदावर ल कामकाजाचा सलग ५ वष अनुभव. 
ब)    शासन िनणय .पीसीसी-३०१०/२२५/ . .६६/न व-२२, द.७ जून २०१० नुसार  
      पदो नती – 
१. मा यता ा  व ापीठाची थाप य अिभयां क  शाखेची पदवी/पद वका   
      (बी.ई.िस ह ल/ड .सी.ई.) 
२. कायकार  अिभयंता या पदावर ल कामकाजाचा पदवीधारक अस यास ७ वष व  
      पद वकाधारक अस यास कमान १० वषाचा अनुभव. 
 
      स थतीम ये या संवगाम ये एक पद र  असून ी.पठाण आयुबखान 
अहमदखान, सहशहर अिभयंता यां या द.३०/०९/२०१८ रोजी या िनयत वयोमान 
सेवािनवृ ीमुळे आणखी एक पद र  होत आहे. तुतची पदे पदो नतीने भरणेबाबत 
द.०४/०९/२०१८ व द.१९/०९/२०१८ रोजी पदो नती सभा आयो जत कर यात आली होती. 
तुत या पदो नती सिमतीने पदो नतीपूव कायकार  अिभयंता ( था) तसेच उपशहर 

अिभयंता पदावर ल अिधका-यांची शै णक अहता, अनुभव कालावधी, आर ण, गोपनीय 
अहवाल, सेवा जे ता आ ण म ा व दािय व इ. सेवा  वषयक तपशील पडताळून ी.िनकम 
मकरंद ानोबा यांना वेतन ेणी र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन ७६०० म ये सह शहर 
अिभयंता ( था) पदावर थाप य अिभयंता संवगातील सेवाजे ता व पदो नती संदभात 
मा.उ च यायालयाम ये याय व  असले या यािचका .४२०६/२००८, .४२०७/२००८, 
.१५३१/२००९, .१२२४८/२००९, .२२५९/२०१५, .४२३०/२०१८ आ ण मे.आकुड  
यायालय येथे याय व  असलेली यािचका .३२/२००८ व मे.औ ोिगक यायालय, पुणे 

येथे दाखल कं लेट युएलपी .१७/२०१४ तसेच पदो नतीमधील आर ण र  कर या संदभात 
मा.सव च यायालयाम ये याय व  असलेली वशेष अनु ा यािचका .२८३०६/२०१७ 
म ये होणा-या अंितम िनणया या अिधन राहून सेवाजे ते नुसार पदो ती या कोठयातील 
खु या वगा या पदावर िन वळ ता पुर या व पात मा. वधी/मा.महापािलका सभे या 
मा यतेने पदो नती देणेबाबत सवानुमते िशफारस केली आहे. सबब, ी.िनकम मकरंद 
ानोबा यांना वेतन ेणी र. .१५६००-३९१०० ेड वेतन ७६०० म ये सह शहर अिभयंता 

( था) पदावर थाप य अिभयंता संवगातील सेवाजे ता व पदो नती संदभात मा.उ च 
यायालयाम ये याय व  असले या यािचका .४२०६/२००८ .४२०७/२००८, 



22 
 

,   

.१५३१/२००९, .१२२४८/२००९, .२२५९/२०१५, .४२३०/ २०१८ आ ण मे.आकुड  
यायालय येथे याय व  असलेली यािचका .३२/२००८ व मे.औ ोिगक यायालय, पुण े

येथे दाखल कं लेट युएलपी .१७/२०१४ तसेच पदो नतीमधील आर ण र  कर या संदभात 
मा.सव च यायालयाम ये याय व  असलेली वशेष अनु ा यािचका .२८३०६/२०१७ 
म ये होणा-या अंितम िनणया या अिधन राहून सेवाजे ते नुसार पदो ती या कोठयातील 
खु या वगा या पदावर िन वळ ता पुर या व पात पदो नती देणेस मा यता देणेत येत 
आहे.                             

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

          यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

         अनुकूल - ८१             ितकूल- ०  

अशी मत ेपडली व सदरचा ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. महापौर यांनी कट केले.  

         ------ 

मा.उषा ऊफ माई ढोरे - मा. महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर पुढ ल माणे ठराव मांडते. 

                               वषय मांक- ५ 

दनांक- २०/१२/२०१८                             वभाग- मा.आयु     

         संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . व/मुका/तां. व/३४७/२०१८,  
                  द.१६/०७/२०१८ 
               २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .१५, द.२८/०८/२०१८ 
               ३) मा.महापािलका सभा ठराव मांक- २८५ द.२७/०९/२०१८ 
               ४) मा.महापािलका सभा ठराव मांक- ३१३ द.३१/१०/२०१८ 
 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेत सन २०१२-१३ पासून ऊजा संवधना या 

ीकोनातून जुने सो डयम हेपर/मेटल हालाईड दवे/ ट-५(९६ वॅट) काढून एलईड  दवे 
बस वणेची कामे सु  आहेत. महापािलके या उजा संवधना या ीने सो डयम हेपर/ / ट-
५/सीएफएल/मेटल हालईड द या या ऐवजी र या या कारानुसार आव यक काश माण 
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राखणेकर ता (ल स ले हल) उवर त एलईड  यित र  द यां या ठकाणी यो य मतेचे 
एलईड  दवे बस वणेकामी सव करण,े ड पीआर बस वणे व पयवे ण करणेकर ता क प 
यव थापन स लागार मे.ऊजा िनयोजन ा.िल.पुणे यांची नेमणूक करणेत आली आहे. 
मे.ऊजा िनयोजन ा. िल. पुणे यांनी सवचे कामकाज पुण केलेले असून ा  सवनुसार 
अहवाला नुसार सुमारे ३८७५५ इतके व वध मतेचे एलईड  दवे व वध र यावर 
बस वणेत आलेले असून अ ापपयत सुमारे ३६१३४ दवे सो डयम हेपर/ / ट-
५/सीएफएल/मेटल हालाईड (MH) या कारचे आहेत. सदरचे काम वखचातून कंवा ई ो 
मा यमातून करावयाचे  िनयोजन मनपाचे होते. तथा प ई ो त वावर एलईड  दवे 
बस वणेसाठ  रा य शासनाने ईईएसएल सोबत करारनामा केलेला आहे. यानुसार रा य 
शासनाने  यांचेकड ल द.१२ जानेवार  २०१८ चे शासन िनणयानुसार  सव नागर  सं थानी 
पथ द यांसाठ  फ  एलईड  दवे बस वणे व यासाठ  ईईएसएल सोबत करारनामा करणे 
बंधनकारक केले आहे. यानुसार मे.ईईएसएल कडून व हत केले या त याम ये मा हती 
माग वणेत आली होती. मनपाने सादर केले या मा हतीनुसार मे.ईईएसएल कडून क प 

ताव (Project Proposal) व करारनामा मसुदा (Draft Agreement) पाठ वला आहे. 
याबाबत स व तर मा हती खालील माणे सादर करणेत येत आहे. स थतीत मनपा ह त 

एकूण द यांची सं या सुमारे - ७४८८९ इतक  आहे. एकूण व ुत भार - १०.०६ MW 

एलईड  बस व यात आले या दवाब ीची सं या - ३८७५५, एलईड  बस व यात आले या 
एलईड  व ुत भार -३.२७ MW, ईईएसएल कडून एलईड  बसवावया या द यांची सं या - 
३६१३४ एवढ  आहे. वा षक दवाब ीचे वीजबील अंदाजे र. .२७.३९ कोट  (सव दवे चालू 
थतीत गृह त ध न) ईईएसएल माफत ई ो  त वावर (cost sharing based) जुने 

पारंपा रक फट ंग काढून एलईड  फट ंग बस वणेत येणार आहे. फट ं सची वॉरंट  ७ वष 
(इ शूर संह) आहे. म यवत  िनयं ीत क ातून दवे िनयं ीत करणार  यं णा (CCMS) 
चादेखील अंतभाव आहे. बस वले या एलईड  द यांची देखभाल व दु ती काम ईईएसएल 
माफतच कर यात येणार आहे. होणा-या उजा बचतीकर ता रा य बकेत उजा बचत वंत  
खाते उघडावे लागेल. होणा-या उजा बचत व देखभाल व दु ती कामावर लागणारा खच 
बचतीतून ए यूट  बेसीसवर ईईएसएल यांना अदा करावा लागेल. 

      ईईएसएल ने सादर केले या क प तावानुसार खालील बाबी दसून येतात – 
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1. सदरचा क प  ई ो त वावर राब वणेत येणार असून सुरवातीस महापािलकेस  

   कोणताह  खच करावा लागणार नाह . 

2. स य थतीतील द यांचा तसेच एलईड  बस वणेत आलेनंतर द यां या काश  
ती तेचा संयु क पाहणी क न अहवाल तयार करणेत येणार आहे. 

3. नॅशनल लाईट ंग कोड नुसार र यावर आहे तशीच कंवा यापे ा जा त सुधा रत  
ल स लेवल ठेऊन द यांचे वॅटेज िन त केले जाणार आहे. 

4. एलईड  फट ंगची वॉरंट  कालावधी देखभाल व द ु तीसह सात वषाचा  असून य   
होणा-या वीजबचतीतून अँ यूट  बेसीसवर ईईएसलला ितवष  िनधा रत केलेली 
र कम वषाक रता अदा करावी लागणार आहे. 

5. सदर कामाम ये एलईड  फट ंग बस वणेत येत असले या ठकाणी  ॅकेट, लॅ प  
सा ह य व वायर कामाचा समावेश आहे. 

6. सदर कामाम ये एलईड सह व सीसीएमएस यं णा बस वणे कामाचा समावेश आहे. 

7. मनपाने उजा बचतीतून ा  झालेली र कम भरणेकर ता रा य बकेत वतं  र या  

      ए ो खाते  (escrow) उघडून सुरवातीला अँ यूट या ( ितवष  िनधा रत केले या  

      र कमे या) तीन म ह यांची र कम सदर खा यात मनपाला जमा करावी लागणार  

      आहे. 

8. एलईड  दवे बस वलेनंतर द यांची संपूण देखभाल दु ती ईईएसएल माफत  

      कर यात येणार आहे मा  पायाभूत सु वधेकर ता जादा होणारा खच मनपास करावा  

      लागणार आहे.  

      तर  मे.ईईएसएल यांचेकडून पारंपा रक दवे बदलून एलईड  दवे बस वणे व तदनंतर 
होणा-या वीजबचतीतून अँ यूट  बेसीसवर िनधा रत र कम पुढ ल 7 वषाक रता ितवष  
मे.ईईएसएलला ई ो खाते काढून अदा करणेसाठ  करारनामा करणेस मा यता देणेत यावी. 

मा.चंदा लोखंडे - मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
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मा. िनलेश बारणे -  मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह. साधारणपण े
शहर सुधारणाम ये हा वषय आला होता. हया वषयाम य ेआ ह  खुलासा मािगतला होता. 
आ ह  या गो ीला वरोध देखील केला होता. महापौर साहेब, आप याकडे साधारणपण े३६ 
हजार एलईड  आपण प ह या लावले या आहेत. आपण वत: हे क  शकत नाह  का. 
कारण क  यांनी एका एलईड ची २५ हजार ाईस लावलेली आहे, १०० वॅटची. आ ण आपण 
ती एलईड  ४६०० . ला परचेस करत आहोत. या याम ये भरपूर तफावत आहे या 
गो ीम ये. महापौर साहेब, लाईटम ये जी बचत होते या बचती माफत आपण यांना १० 
कोट  ७५ लाख पये रटन देणार आहोत. आपण जर साध ंकॅल यूलेशन केल ना महापौर 
साहेब, आपण हया ३६ हजार एलईड  वत: लाव या तर आप याला १५ कोट  पये खच 
होतो आ ण आपण यांना वषाला १० कोट  ७५ लाख  रटन  देतोय. हणजे यांचे मु ल 
आपण यांना दड वषाम येच रटन करताये. आपण यां याशी सात वषासाठ  ऍ ीमट 
करतोय. आप या पंपर  िचंचवड म ये ब-याच एलईड  कंप या आहेत आपण यांना काम 
देऊ शकत नाह  का. क  सरकारने आ ण रा य सरकारने लाग ूकेले या कंप याना आपण 
काम दयायचे, ह कुठेतर  तफावत आहे आ ण हे चूक चे आहे  हया गो ीला आमचा वरोध 
आहे. आमचा वरोध न द व यात यावा, ध यवाद. 

मा.आशा धायगुडे-शडगे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह एलईड चा 
वषय घेतला आहे. या वषयाम ये नमुद केले आहे क  शासनाकडून आप याला हे 
बंधनकारक करणेत आलेल ं आहे. परंत ु यांचा सायनींग अथॉ रट  आहे, एमओयू जर 
पा हलातर या याम ये स मा. आयु  साहेब उ लेख असा आहे क  या शहराची, या 
महानगरपािलकेची आिथक कुवत नसेल अशा शहरांना हे बंधनकारक आहे. मग ख-या अथाने 
महापािलका सभेपुढे वषय आणत असताना असा वषय यायलाच नको होता. आपण 
यां याकडून खरेद  करायची का आपण आप या ले हलवर खरेद  करायची. अशी परिमशन, 

अशी परवानगी स मा. आयु साहेब आम याकडून कंवा सभागृहाकडून यायला हवी होती. 
आ ण यानंतर हा वषय वषयप केवर येण ेअपे त होते. तु ह  वत: एमओयू वाचा 
या याम ये असं िलह लेलं आहे क  या महानगरपािलका कंवा या सं था आहेत अशा 

सव सं थांनी, यांची आिथक कुवत नाह  अशाच लोकांना ते यां याकडून घेणे बंधनकारक 
आहे. जर आपली आिशया खंडातील सवात ीमंत महानगरपािलका असे आपण हणतो तर 
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आपला हा अ टाहास कशासाठ . कंबहुना तु ह  आ ण तुमचे अिधकार  अ यंत चुक या 
प दतीने वषय आणतात. महापौर साहेब आप याला वनंती आहे या ठकाणी आपण हे 
वषयप  कसं आणले आहे. याचा खुलासा यांनी दयावा. एमओयू यां याकडे आहे यातील 
मु ा मांक ३ चा खुलासा करावा. अशा कार या एलईड  घेणे बंधनकारक नाह . आ ण 
स मा. आयु साहेब आपण या काह  शहराम ये एलईड  लावतो. आज आ ह  १३३ 
नगरसेवक या ठकाणी आहोत. आम या शहरातील आम या र यातील आम या ग लीतील 
एखाद  एलईड  बंद पडली तर प हला जे.ई.ला फोन करायचा नंतर डे यूट ला फोन करायचा. 
नंतर ए झी यूट ह पयत बोलता बोलता यातली एक एलईड  गेलीतर आ हाला आठ दवस 
कमान चार दवस तर  आम या इथ ंएलईड  लागायला आ हाला वेळ लागतो. आज तु ह  
सांगताय क  आज आपण एलईड  शासनाकडून कंवा ईईएसएल नावा या कंपनीकडून आपण 
यां याकडून यायच हणतोय. आयु  साहेब तु हाला माह त नसेल तु ह  नागपूरला या 
या ठकाणी अशा कार या एलईड  घेत या आहेत याची चौकशी करा. स मा. सभागृहाला 
वनंती आहे क  या वषयाम ये ल  घालणे अ यंत आव यक आहे. या ठकाणी महापौर 
साहेब आप याला समोर या माणसाकड हणजे जस टोल  नंबर येतो. या पॅकेटवर टोल 

 नंबर येतो. या नंबरवरती आपण कॉल करायचा आम या नगरसेवकांनी. क  या या 
ठकाणची एलईड  बंद आहे मग ितकडून रसपॉ स येईल. या या वेळेला आम या एलईड  
द ु त होतील, कंवा रपेअर के या जातील. हणजे आज आ हांला आमची वत:ची 
महानगरपािलका आहे. महानगरपािलके या अिधकार  लोकांशी आमचा रोजचा संपक असतो. 
अशा अिधका-यांकडून काम कर त असताना जर आ हाला चार दवसांचा कालावधी लागत 
असेलतर यावेळेला बाहे न एलईड  घेत यानंतर वीस हजार एलईड ंचे कॉ ॅ ट असणार 
आहे असं ऐकायला िमळतंय. अशा लोकांकडून आपण ह  या केली तर स मा. 
आयु साहेब, आ हांला या प दतीने आता आम या शहरवािसयांना क  यां यामुळे आ ह  
या सभागृहात आहोत अशा शहरवािसयांना आ ह  ितत याच त परतेने, तीत याच चांग या 
कारे एलईड ची सु वधा देऊ शकतो का. आ ण आयु  साहेब महापौर साहेब आप याला 
वनंती आहे मगाशी जो मु ा सांिगतला. खरेद  करणे बंधनकारक नाह . चुक चा वषयपञ 
आपण सभागृहासमोर आणल जातय. या यामुळे साहेब मला खुलासा पा हजे या यानंतर 
मला परत बोलायच ंआहे. महापौर साहेब वनंती करते क  या याम ये कुठेच उ लेख नाह . 
क  महानगरपािलकेने ईईएसएल कंपनीकडूनच एलईड  घेत या पा हजेत असा कुठेह  उ लेख 
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नाह . मग शासन आप यावरती का लादत असा हा सगळा कार. येक वेळेला सांिगतले 
जाते क  शासनाने सांिगतलयं, शासनाने सांिगतलयं, शासनाने असं काह च सांिगतल नाह ये. 
महापौर साहेब खुलासा या नंतर मला बोलायच ंआहे.               

मा.वैशाली घोडेकर - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह मला या ठकाणी 
सांगायचे आहे क  आयु ांनी या वषयाब ल एक िमट ंग लावली होती. सव सभासद 
या ठकाणी होते. या ठकाणी आयु साहेबांनी ८० चे ेकअप यां याकडून मािगतलं होत.ं ते 
यांनी दलं का. हा एक माझा  आहे आ ण तो िलहून या. तुपेसाहेब आयु ांनी या 

िमट ंगम ये जो  वचारला होता. याची उ रे आम या स मा. सद यांना दली का याचा 
खुलासा करावा. ८० चे ेकअप मािगतल ंहोत ंते ह  दल ंनाह . या ठकाणी महापौर साहेब मी 
एक सांग ूइ छते क  शहराम ये एलईड  बस वणे हे फ  २५ ते ३० ट के काम रा हलेले 
आहे. या यासाठ  जा तीत जा त १२ ते १५ कोट  खच येईल. मग आपण शासनाला 
जवळजवळ ७७ कोट  का देत आहोत. जर आपले काम  १२ ते १५ कोट  म ये होणार आहे. 
तर आपण या ठकाणी ७७ कोट  का देत आहोत. शहर सुधारणाम ये सु दा आ ह  वरोध 
केला होता. आमचा वरोध फ  एकाच गो ीला होता. आमचा वरोध या वषयाला नाह . जे 
तु ह  ८० पयाने आणलेले आहे याला आमचा वरोध आहे. तु ह  ते रेट रवाईज क न 
आप याकडे ती एलईड  ४५ ते ५० पयाला पडते. ते रेट तु ह  रवाईज क न आणा आ ण 
हा वषय मंजुर क न या काह च हरकत नाह . आपण व त आहोत. आपण क ाचे नाह  
टेटचे व त नाह त. आपण पंपर  िचंचवडया नागर कांचे या ठकाणी व त आहोत. याचे 

या ठकाणी भान ठेवावे. यामुळेच सांगते आपण १५ कोट व न याच कामाला ७७ कोट  
पये जा त दयायचे का. ५० कोट  पये आपण या ठकाणी महापािलकेचे नुकसान करतोय. 

एवढच मला या सभागृहासमोर आणायचय. मा या या तीन ांची उ रे द यािशवाय 
महापौर साहेब आपण कोणताह  िनणय घेऊ नये. आ ण यायचा असेल तर हा वषय 
मतदानाने झाला पा हजे.  

मा. संद प वाघेरे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह हा एलईड चा  
वषय शासनाने आणला आहे. ईईएसएल कंपनीचा. आयु  साहेब मला सांगा क  तीन वेळा 
या यावर चचा झाली आहे. याबाबत ेझटेशन झाले. ईईएसएल कंपनी क  सरकारने आणली 
आहे. यांनी सांिगतले क  आम या माफत एलईड  याय या. हणजे क  सरकार 



28 
 

,   

आप यावरती बंधन टाकत आहे. पण ईइएसएल कंपनी आप याला ८० पयांनी, १०० 
पयांनी लाईट देत असेल. हणजे जर १०० ची एलईड  जर घेतली हणजे ती ९६ चीच 

असते. आज आपण जर ओपन माकटमधुन एलईड  घेतलीतर आप याला ती ८० ते ८५ 
पयाला पडते आ ण आता ह  ७३ कोट  ५० लाख . दरवषाला १० कोट  दयायचे आहेत 

असे आपण यांना सात वष पैसे दयायचे. आयु  साहेब मला काय हणायच ंक  माग या 
वेळेला तुपे साहेबांनी या फट ंग घेत या, प ह या का ट ंग या फट ंग हो या या काढ या  
आ ण प या या फट ंग घेत या. साडेसहा हजार पयाला एक फट ंग आप याला पडली. 
आ ण येक भागाम ये बस व या. फ  ब भागने ितथे दरुगुडे होते यांनी तीथे वरोध 
केला या फट ंग घेत या नाह त. चार नळयाची फट ंग होती एक नळ  २५ ची अशा चार 
१०० या हो या. यात या एक वषा या आतम ये तीन नळया बंद पड या आ ण एक 
नळ वर एलईड  चालू. याच ंअसं झाले साहेब क  तुपे साहेबांचे हणण े होते क  आ ह  
लाईट बचत केली. हणजे तीन नळया बंद पड या हणजे ७५ वॅट से ह ंग झाली हे याच 
ेय आहे. हणजे लोकांना काय भेटत काय नाह  ते यांना माह त नाह . ती फट ं ज 

दरवषाला ७०० पये मटेन स माण ेसाडेतीन हजार पये आपण पाच वषासाठ  ठेकेदाराला 
दले हणजे साडेसहा हजार लस साडेतीन हजार पयाला हणजे दहा हजाराला आप याला 
ती फट ं ज पडली. आ ण पाच वषानंतर असा कोणता सा ा कार झाला क  शंभर ट के या 
सगळया एलईड  खराब झा या आ ण आपण परत भंगारात काढ या. आ ण नंतर परत 
एलईड  आपण घेतोय. आता मी िस का कंपनीच पर पर कोटेशन मागवून घेतले. साधी 
एलईड  आप याला १६ कोट  ४४ लाखाला पडते. ३६,१३४ एलईड . ह  ईइएसएल कंपनी काय 
करणार चार कंप या बोला वणार. फली स असेल, ॉ टन असेल. बाक या कंप या 
असतील या बोलवणार आ ण हया कंप या यां या यां याम ये टडर प दतीने क  तु ह  
आ हांला कती व त देता हे वचारणार. हणजे आज पयत महापािलका हा उदयोग करत 
होती ती आता ईइएसएल कंपनी महापािलके या वतीने उदयोग करणार. आ ण या याम ये 
आप या दरवष  साडेदहा कोट  असे ७३ कोट  ५० लाख. असं हे वाढत वाढत कुठेपयत 
वाढेल. हे पार १०० कोट पयत जाईल. मला असं हणायच आहे क  आता आपली लाईट एक 
ते दड ट यात बंद असते पंपर  िचंचवडम ये. चार नळयांपैक  एक नळ  चाल ूअसते. असे 
तुपे साहेबांचे हणण ेआहे. तुपे साहेब हणजे पंपर  िचंचवड महापािलकेला लाभलेली अदभूत 
देणगी आहे. यांच ेपाच वेळा मोशन झालेले आहे. िसनॅर ट  डावलून झाली का कस ंझालंय 
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काय झालंय याची चौकशी करा. आ ण यांनी तीन या फट ंग घेत या यासाठ  आपण 
यावेळेला कती खच केलाय ते पण बघा. आ ण आता हे ईइएसएल कंपनीने आणलय. पुण े

काप रेशनन ेतीकड या वधा भागात या महापािलकेने नगरपालीकेनी हे टडर फेटाळून लावले 
आहे. साधारणपण ेआपला ३० कोट  पये आपला एलईड चा खच होत असेलतर टोटल ३६ 
हजार एलईड  घे यासाठ . या याम ये आप या महापािलकेची बचत अशी होईल क  ५० 
कोट  तर वाचतीलच वाचतील. आ ण तो ठेकेदार पाच वष. कुठलीह  पाच वषाची गॅरंट  देते. 
आज आपण ट ह  ज जर  घरात घेतला तर याची वारंट  गॅरंट  वष दोन वषाची भेटते. 
आज महापौर साहेब तुम या घराम ये ट ह  असेल जुना घेतला असेल कंवा नवीन घेतला 
असेल पण तो दहा-वीस वष पंचवीस वष चाललाय क  नाह . तो लगेच बंद झाला, खराब 
झाला हणून फेकून दलाय आपण. हणजे आता आपण ३६ हजार एलईड  घेणार. आता 
माग या वेळेला एलईड  घेत या याची चौकशी करा कती घेत या हो या. याच काय झालं 
या आज आपण भंगारात काढ या आहेत काय सगळया. मला एकच हणायच ंआहे आयु  

साहेब आता ईइएसएल कंपनीला आपण सगळ ओ हरऑल देतो, या दवशी यांचे ेझटेशन 
पण यांना करता आल न हत.ं तुम या समोरच सगळ झाल. आता ईइएसएल कंपनीला 
साधारणपण ेतीन ट के स लागार फ, मटेन स चाजस चार ट के, हणजे सतरा ट केतर 
आपण असेच देतोय. हणजे ह  महापािलका आपण दवाळखोर म ये काढणार आहात का. 
आिथक सुब ा या महापािलकेला आहे. इंड यल ए रया आहे, बाक या गो ी आहेत. मग 
आपले पैसे आपण कुठेह , कसेह  खच करायचे का, आज आपले पैसे वाचल े पा हजेत. 
जेणेक न आप याला या यातून चांगले ोजे ट करता येतील, चांगले उदयोग करता येतील. 
नागर कांना चांग या सु वधा देता येतील. मी हणत नाह  एलईड  घेऊ नका. एलईड  
घेत याच पा हजेत. पण ईइएसएल कडूनच घेत या पा हजेत अस ं काह  बंधन आहे का. 
आ ण जर अस ं बंधन असेल तर या याबरोबर बारगनींग करा. आ हाला जर ८०-८५ 
पयाला देणार असाल तर आ ण जर समजा ४०-५० पयांम ये कोण देतेय. आ ह  
यां याकडून घेतो, तु ह  आ हाला हया हया रेटम ये दया. आ हांला या सु वधा या  

कंप या दयायला तयार आहेत. आपलं बारगनींग पॉवर वाढवा. आज तुपे साहेबांनी पोजल 
आणले. तीन वषापूव  २०१५ ला प रप क काढले. एलईड बाबत कुठ या भागांनी 
र वायरमट करायची नाह . असां कुठला सा ा कार तुपे साहेबांना झाला होता क  एलईड  
याय या नाह त. तर हे यांना माह त होत ंका. ईइएसएल कंपनी येणार आहे यां याबरोबर 
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आप याला साटलोट करता येईल. आज इथ ंकाय चालले आहे ठेकेदार आ ण ते महापािलकेचे 
अिधकार  िमळून संगनमताने ह  महापािलका लुट याचे काम चाल ूआहे. आ ण आ ह  १२८ 
लस ५ हणजे १३३ लोक फ  बघायची भूमीका यायला येतोय इथ. आयु  साहेब तु ह  
इथ ंकतधत आहात. तु ह  हया शासनाचे हेड आहात, मेन आहात. तुमचे शासन काय 
करतय तुमची दशाभूल क न इथ ंअनाग द पण ेकारभार चाललेला आहे. हा थांबला पा हजे. 
जर थांबला नाह तर आ हाला सगळयांना र यावर उतरावे लागेल. एवढच ंबोलून थांबतो, 
जय हंद जयमहारा . 

मा.िमनल यादव - मा.महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह. आयु  साहेब 
गे या दोन म ह यांपूव  मी आप याशी चचा केली होती. आप याला यासंदभात मा या 
भागातील लेटर दलेलं आहे. मा या भागातील ४० ते ४५ एलईड  सहा म ह यापूव  काढून 

नेलेत. आ ण या ठकाणी सा या पवळया लाईट बस व या आहेत. याब ल मी संबंिधत 
अिधका-यांकडे दोन म हने झाले फालोअप घेत होते फ  हणत होते क  रपेअर ंगला आहे. 
पण यांनाह  माह ती न हते क  ऍक युली एलईड  आहेत कुठे, हणजे अशी प र थती होत 
असेल. तुम याकडून टडर िनघाले. तु ह  एलईड  बस वले परंत ुनंतर परत ते म ह या या 
आतम य े रपेअर ंगला िनघतात. रपेअर ंग क न ते ठरा वक कालावधीम ये परत तीथेच 
लागले पा हजेत. पण तसे न होता ते तसेच पडून कोण घेऊन जाते. संबंिधत अिधका-यांचे 
या ठेकेदारांशी काय साटलोट याचे मला काह  घेणदेण नाह य. असे एलईड  जर काढले तर 

तु ह  रपेअर ंगसाठ  काह  अट  शत  ठेवा क  एवढया कालावधीम ये परत ते एलईड  बसले 
गेले पा हजेत. आ ण मग शेवट  एवढे महागाचे एलईड  आपण खच क न बस वतो. ते 
मह यातच खराबच कसे होतात. तु हांला लेटर द यानंतर मग संबंिधत अिधका-यांनी 
या यावर कारवाई केली आ ण मग मह नाभरानी सगळे एलईड  ितथे लागल.े आ ण मी दोन 

मह ने चौकशी करत होतेतर सगळे हणत होते एलईड  रपेअर ंगला आहेत. हणजे  एलईड  
एका म ह यात रपेअर ंगला कसे येतात, याची वॉिलट  कशी आहे. आ ण याचबरोबर 
मटेन स क न ते एलईड  कती दवसा या आत तेथे लागलीत का नाह  याची संबंिधत 
सगळ  मा हती तु ह  यावी. अिधका-यांना याबाबतीत सुचना दया या , ध यवाद. 

मा. तुषार कामठे - मा.महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह  आज शासनाचे 
प ह यांदा मनापासून अिभनंदन. आज आम या शहराला लुट याची एकह  यांनी जागा 
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खाली सोडलेली नाह . एवढे दवस मला वाटत होते क  फ  थाप य वभागाम ये 
महापािलकेची लुट होत असेल. गेली तीन म हने आ ह  पाहतोय. जेवढेह  कामे िनघालेली 
आहेत ती अबो हनी काम दलेली आहेत. या याम ये शासन देखील यां या सोबत आहे. 
याच लोकांचे टडर येतात, यांचेच पास होतात. तीच तीच लोक अशा कारची कामाची 

प दत चाल ूआहे. आज सु दा वैशालीताईनी सांिगतले. संद प भाऊंनी सांिगतले. ५० कोट  
आपले वाचत असतील तर आपला अ टाहास का. एलईड  टाकून घेत याच पाह जे हणून. 
कोणीह  आप याला सांगीतलतर आपण मा य करायचे ह  आपली प दत आहे का. आज 
शासनाला वाटत असेल क  आिशया खंडातील आपली एक नंबर महापािलका आहे. कतीह  

लुटले तर  कोणाला काय समजत नाह . पण आ ह  या शहराचे ज मदाते आहोत. आ ह  
आम या शहराचे नुकसान कदा प सहन क न घेणार नाह त याची आप याला आठवण क न 
देतो. आयु साहेब गे या तीन म ह याम ये आपण कुठला च मा लावून सहया करता ते 
काह  समजत नाह . १९–१९ ट के अबो हने आपण कामे देता. हयाच आप याकडे काय 
िनयोजन आहे. कशा प दतीने टडर यांना देतो याची आपण चौकशी केली पा हजे. आज 
आपण हा एलईड चा वषय आणला आहे. हा मंजुर क  नये एवढ  आप याला वनंती आहे. 
आज आ ह  इथ ेकुठ या प ा या वतीने बोलत नाह . या शहराचे आ ह  नागर क आहोत. 
मी आप याला सांगू इ छतो क  प  काय भूिमका यायची असेल ते घेईल या याशी 
माझा काह  संबंध नाह  मी जनतेसोबत आहे. या पापाम ये आ हाला सहभागी हायच 
नाह . इथ १३३ जण बसलेत. हे जनते या हतासाठ  चाललेले आहे. आयु साहेब आप याला 
वनंती आहे आपण हा वषय मंजुर न करता सद यां या मा यतेने याची जी मानसीकता 
असेल या माणे करावा आ ण आप याला मंजुर करायचा असेल तर याला माझा वरोध 
राह ल. वरोध न दवून मंजुर करणेस आमची काह  हरकत नाह , ध यवाद. 

मा. िनता पाडाळे - मा.महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह आयु  साहेब, 
एलईड  दवे बस वणे हणजे वीज बचत. आ ण वीज बचत हणजे आिथक बचत आपण 
जर एलईड  बस वले तर यांचा फायदा ईइएसएल कंपनीला कती होणार आहे. ते इथं 
आपण नमुद कराव.ं याच माण ेएलईड  दवे बस वताना आपण मेजेरमट घेतलेल आहे. ते 
मेजेरमट घेत यानंतर यानुसार या द यांचा र यावर हा काश कती पडणार आहे, हे 
समज ूशकेल. परंत ुआयु साहेब एका वषाम ये द यांचा काश अधा होतो. सात वषानंतर 
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परत काय होणार आहे याचा पण तुपे साहेबांनी खुलासा करावा. याच माणे सातवषा पुव  
जी पाईपची फट ंग बसवली आता वाघेर भाऊनी सांिगतल ं या सव फट ं ज काय झा या ते 
सांगीतल, मी आता परत सांगत नाह . परंत ु याची पण चौकशी आयु साहेब झाली पा हजे. 
एकञीत एलईड  बस व या या अ टाहासापायी मला वाटत ंमी यावेळेस वधी सिमतीम ये 
होते. सन २०१५ म ये तर यावेळ  वधीम ये हा वषय आला होता. फ  एकञीत एलईड  
हेच आ ह  ऐकत होतो. भागाम ये वतं  टडर काढले जाणार नाह  असं ठामपण ेआ हाला 
ितथे तुपेसाहेबांनी सांिगतले होते. परंत ुआयु साहेब काह  भागाम ये वतं  टडर काढले 
गेले. याचा आता यांनी खुलासा करावा क  कोण या भागात वतंञ टडर काढले ते. असा 
द ुजाभाव का. आयु साहेब आप याला सगळे नगरसेवक हे सारखेच आहेत. आपण सगळयाच 
भागाचे टडर काढायला पाह जे होते. हा द ुजाभाव केलेला आहे. याचा सु दा खुलासा करावा. 
येक भागात मी तर हणते वतंञ टडर काढावे. याच माण े आयु साहेब पुव  जे 

एलईड  ठेकेदार होते. या ठेकेदारांकडून आपण १० ट के बलाची र कम ह  पाच वषासाठ  
राखून ठेवत होतो. परंत ुतुपे साहेब आ या यानंतर या अट -शत  पूणपण ेबदल या गे या. 
आ ण आपण आता ठेकेदारांची ती र कम राखून ठेवत नाह . हे नेमके कोण या ठेकेदारांसाठ  
काम चाललेले होते. का या कामाम ये काह तर  सेटलमट झाली हणून अट -शत  
बदल या. आयु साहेब वदयुत वभागा या या पूण टडरम ये अट  शत  बदल या गे या. 
पुव  जे चालल होत ते नाह  तर  याचा सगळा खुलासा तुपे साहेबांनी दयावा. ह च वनंती 
करते. याच ामण ेनांदेडम ये मी पेपरला वाचले होते. क  नांदेडम ये याच कंपनीच काम 
झाल तर ते एलईड चे काम बंद करणेत आले. तर ते तुपे साहेबांनी ते वाचल असेल. ते काय 
झाला याचा सु दा  खुलासा करावा. एवढ च आप याला वनंती करते,  थांबते ध यवाद.              

मा. मंगला कदम -  मा.महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह मला अस ंवाटतं 
क  वरोध याला आहेच. परंत ु आज सभागृहाचे जर िच  बिघतले तर आज या या 
वषयाम ये आप याला होणारा ५० कोट चा लॉस हा वचार करता हा वषय द र  दाखल 
करावा अशी मी वनंती करते. आ ह  आताच तु हाला सांगतो महापौर साहेब हा वषय जर 
तु हालंा करायचा असेल तर आ ह  मतदानाची मागणी करणार आहोत. आताच आमचे चार 
जण उभे राहतील. परत तु ह  असे हणू नका क  तु ह  चार जण उभे रा हले नाह त 
मतदानाची मागणी केली नाह . तर  हे जेवढे व त आहेत आज यांना कळालेलं आहे क  
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या वषयाम ये नेमके काय आहे. येकाचा याला वरोध आहे. एवढा वरोध होतोतर हा    
आपण वषय करावा असं मला वाटत नाह . आ ण हा वषय क  नका आ ह  तर करणारच 
या यावर आंदोलन. पण आम यासोबत ह  सगळ  मंडळ  आहेत. ह  कंपनी ती कंपनी 
या याम ये काय आहे. साडेदहा कोट म ये आपले काम होणार आहे. एवढे सात वष आपण 

दहादहा कोट  देणार आहोत. ७० कोट  देणार आहोत. आपले काम २० कोट म ये होईल. २४ 
कोट म ये होईल. जे काय होईल ते रतसर होईल. तु ह  टडर काढा या माणे करा. 
या याम ये जर आप याला ॉफ ट होणार असेल तर  हरकत नाह . जर  हा द र  दाखल 

केलातर  तु ह  परत तीन मह यानी वषय आणु शकता. साहेब आपण तीनतीन वष थांबतो. 
आ ह  तीनतीन वष बघतोय आम या डोळयांनी. वषय आमचे होत नाह य. तीन वषापासून 
फाईली पडून आहेत. तीन तीन वष टडर झाले या फाई स पडून आहेत. तीन म हने 
थांब याने मला नाह  वाटत काह  फरक पडेल. आ ण हणून जर एवढे पैसे आपले  वाचणार 
असतील. तर १०० ट के तपासून यावे किमशनरसाहेब. आ हाला असं वाटत नाह  क  
तुम या हातून एवढ  मोठ  चूक हावी ह वनंती. मा महापौर साहेब, मी प ने यांना आ ण 
महापौरांना वनंती करेन क  आता या सभागृहा या िचञानुसार हा वषय द र  दाखल 
करणेत यावा अशी वनंती करते. मा. महापौर साहेब सगळा खुलासा करा आ ण जर वषय 
करायचा असेल तर आमची मतदानाची मागणी आहे. नगरसिचव आताच तु हाला क पना 
देतो. मतदानाची मागणी चार जणान करावी लागतेतर आ ह  चार जण उभे आहोत.  

मा. द ा य साने- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह खरतर आज 
भाजपा या नगरसेवकां या डो याम ये खरा काश पडला आहे. असे मी या िनिम ाने 
हणेल कती भ ाचार चालला आहे. या महानगरपािलकेम ये खर  कती लूटमार होतेय. 

कोण कती कोणा या पळवापळवी करतयं. आ ह  आतापयत जे ाचाराचे आरोप केलेत ते 
दड वषानंतर आम या स मा.सव नगरसेवकांना कळा याब ल मी मा या सव स मा. 
नगरसद यांचे मनापासून अिभनंदन करतो. स मा.आयु साहेब हया वषयाबाबत आपण सव 
नगरसद यांसमवेत िमट ंग घेतली होती. या िमट ंगम ये आपण एक श द काह  तर  बोलले 
होते तो आठवलातर बरं होईल. से ह ंग एनज चा वषय आ यानंतर आपण ८५ आ ण ६५ 
याचा हसाब याला जाऊन वचारला. यां या कंमतीम ये आ ण आप या कंमतीम ये 
जवळपास ५० ते ६० कोट चा फरक आहे. या याम य ेतफावत आहे. हे सगळे आप याला 
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मा हती असताना सु दा आयु साहेब आपण हा वषय पु हा पु हा सभागृहाम ये आणून 
वनाकारण जे काह  करायचे ते प दतीन चुक चस वषय आणून महानगरपािलकेची लूट 
कर याचे काम आज या वषयातून आ हाला दसत आहे. ४५ ते ५० ट के एलईड  आपण 
वत: बस वले असताना उरलेले ३० ते ४० ट के एलईड  बदलायचे रा हले असताना याच 

कंपनीचा आ ह का. महारा  शासनाचा िनणय, क शासनाचा िनणय, यांनी आप यावर 
लादलेले िनणय दला अनेक वेळा आप यावर असे संग येत असताना मग क  आ ण 
रा य शासन आपली महानगरपािलका चाल वते काय कंवा क  कंवा क ात या भाजपचा 
रमोट कं ोल आप या महानगरपािलकेवर आहे क  काय अस ंया िनिम ाने मला जाणवत 
आहे. पाठ मागे मला वाटत ंतुप ेसाहेब आपण अहमदाबादला गेला होता. अहमदाबाद या दौ-
याम ये कंवा तीथ या तीन दवसां या या एलईड या वषयाम ये तोच अहवाल आपण या 
िनिम ाने तु ह  आ हाला देणे गरजेचे आहे साहेब. अहमदाबादचा अहवाल काय आला होता. 
या संदभात या वषयावर जी चचा झाली आहे या अहवालाम ये जे काह  िमळालेले आहे तो 
अहवाल आ हाला ा  क न देणे गरजेचे आहे. जर या सव वषयाम ये आताच मला वाटते 
क  तुषारभाऊनी चांगला वषय मांडलेला आहे. आमचे संद प वाघेरनी सु दा चांगला वषय 
मांडलेला आहे. आशाता नी या अ यासू असताना या वषयाला वरोध मांडलेला आहे. 
आम या मंगलाता नी, वैशालीताईनी सु दा सांिगतलेले आहे. एवढे सगळे नगरसद य 
आप याला हे सगळं सांगतात हा चुक चा वषय आहे हणून तर मग स ाधा-यांना या 
वषयाम ये काय रस आहे क  काय. चुक चा हा वषय असताना सभागृहाम ये आण याचा 
य  करता क  काय. महानगरपािलके या या मा यमातून ाचाराचा अजून कुठला पुरावा 

तु हाला या मा यमातून  हवा आहे अस ंआ हाला वाटतय.ं महापौर साहेब माझी आप याला 
वनंती आहे, क  सरळ असा जर वषय असेल तर मंगलाता नी आताच सांिगतले आहे. हया 
वषयाला आमचा वरोध असेल. या वषयाचे मतदान घेत यािशवाय हा वषय तु ह  मंजुर 
क  नये. मतदानाम ये आ हाला कळेल तर  या ाचाराम ये न क  कोण सामील आहे. 
कोण त डावर बोलणार आहे हे दसेल. हणून माझी आप याला वनंती आहे महापौर साहेब 
हा वषय अनेक दवस वषयप केवर आलेला आहे. या यावर नगरसेवकांची सादकबाधक 
चचा झालेली आहे. आयु  साहेब या िमट ंगमधून वॉकआऊट झालेले आहेत. आयु  ती 
िमट ंग सोडून गेलेले आहेत मग आयु ांना सु दा यां या वत: या मनाला ते पटत नाह . 
क  हा वषय चुक चा आहे यांना वाटतय. पण यांना कोणाचे ेशर आहे मला माह त नाह . 
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हया वषयाम ये कोणाचा इंटरे ट आहे. मग हा इंटरे ट कोणासाठ  चालला आहे. या 
वषयाला अनेक फाटे फुटलेले आहेत. असे सगळे कार यामधून आयु साहेब िन प न 
झालेले आहेत. हणून आप याला महापौर साहेब वनंती आहे. जे काह  करायच ंअसेल ते 
तु ह  तुम या जोरावर करणार आहात. या या आधी आमचा वरोध न दवून मतदान घेऊन 
हा वषय करावा. अशी आप याला वनंती करतो. आ ण हया वषयाबाबत नगरसद यांनी 
मािगतलेला खुलासा के यानंतर मला परत बोलायला दयावे अशी मी वनंती करतो.  

मा. बाप ूउफ श ु न काटे -  मा.महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह. खरतर 
बराच वेळ हा वषय संपुण सभागृह याला वरोध कर त आहे अस मला वाटतय. बरेचजण 
बोलणार आहेत. द ाकाकांनी सांिगतले क  भारत आ ण पा क तान या सद यां या 
डो याम ये काश पडला आहे. ऑलरेड  या भागाम ये माग या पाच वषातह  असाच 
काश पडला होता. यावेळेस तीन पाईप या फट ंग आ या हो या. ते २५ ट के पण झाले 

नाह . तो काश पण टाक याचे काम आता परत शासन करतंय आ ण हा वषय स ाधा-
यांनी आणलेला नाह . हा वषय शासनाने आणलेला आहे. माझाह  या वषयाला वरोधच 
आहे. आपण ७३ कोट या ऐवजी २५ कोट म ये १५ वष फट ंग क  शकतो. आजह  या 
कंप या आप याकडे आहेत. या मटेन स पंधरा वष करतील. सांग याचा एकच वषय आहे 
क  ब-याच जणांनी या यावरती मा हती दलेली आहे. मा. महापौरांना वनंती आहे, हा 
वषय नका वाढव.ू या यावर प नेतेह  बोलतील. हा शासनाचा वषय आहे हा एक तर 
फेटाळून लावा. हेच सभागृहाचे हणण ेआहे. हया याम ये कोणालाह  रस नाह य. ना स ाधा-
यांना ना वरोधकाना. महानगरपािलकेचा जेवढा काह  चांगला फायदा होईल या याच नवीन 
कुठ या ठकाणी काह  करता येईल यात ५० कोट  वाचतील, ७० कोट  वाचतील जे काय 
वाचतील ते आपण वाचऊ. पण हा वषय फेटाळून लावा अशी मी सभागृहापुढे वनंती करतो 
आ ण थांबतो.  

मा.राहुल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह. महापौर साहेब, 
गेले अधा तास शहराम ये जो एलईड माफत उजेड पाड याचा य  शासनाकडून चाललाय 
याला सगळयानी िमळून वरोध केला आहे. ेझटेशन यावेळेस गटने यांना दले गेले 
यावेळेस आयु ांनी देखील काह   उप थत केले परंतु या कंपनीला याच िनरसन 

करता आले नाह . साहेब सु दा या िमट ंगमधून उठून गेले. सव िमळून या वषयाला वरोध 
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करत असताना हा वषय शहरावर लाद याचा य  क  नये. आपण पाह ल असेल क  
इले ॉनीक आ ण ऐिशयन कंपनीकडून असाच करार केला होता, तो करार देखील सात 
वषाचा होता. परंत ुपाच वषाम येच तु ह  नवीन येला सामोरे जात आहात. इले शन 
झा यापासून दड वषापासून आ ह  ऐकतोय. एलईड  आज देतील, उदया देतील भागात 
गे यानंतर लोकांची मागणी आहे. परंत ु दडवष तुपेसाहेब तु ह  शासना या जीआरची वाट 
पहात होता क  काय ह  देखील शंका सगळयांना येते. साहेब चार वेळा हा वषय तहकूब 
केला गेला. शंका ये याचे कारण असं क  चार वेळा तहकूब केला असताना आपण काय 
वाटाघाट  कर त होता क  काय मंजुर कर यासाठ . प ह या वेळेसच हा वषय तु ह  का 
फेटाळला नाह . असंच तु ह  बंधनकारक हणले होते. सोलर या बाबतीत सु दा. बंधनकारक 
कोणाला आहे क  या महापािलकेची वत:ची आिथक ताकद नाह  यांना बंधनकारक आहे 
जे क  ते क  शकणार नाह त. मला वाटते कालह  बालेवाड या भाषणात याचा उ लेख 
मा.पंत धानानी केला. तुमची कॅपॅिसट  असताना तु ह  बारगनींग क न महापािलकेच ेपैसे 
वाचव ू शकत असताना तु ह  कशासाठ  हा घाट घालताय. बंधनकारक आहे. रा या या 
नावावर बले फाडताय. क ा या नावावर बले फाडताय हे कोणासाठ . महापौर साहेब कुठेतर  
आपण या राबवीत असताना लोकांना व ास आला पाह जे क  ह  या राबवत 
असताना या ठकाणी कुठ याह  कारे गैरकाम, गैरवतणूक ना अिधका-यांकडून झाले पाह जे, 
नां स ाधा-यांकडून झाले पा हजे. माझी आज सु दा पु हा एकदा मागणी आहे क  तु ह  हा 
वषय मंजुर कर त असताना मतदान यावे. जे वरोध करतात यांचा खरच वरोध आहे का 
हे सु दा आज सगळयांना कळेल. नाह तर इकडे वरोध करायचा आ ण ितकडे फोन क न 
मंजुर करायला सांगायचे. आयु  साहेब आप याबरोबरची व ासहता या शहरात वाढली 
पाह जे ती टकली पाह जे यामुळे असे चार-चार वेळा तहकूब केलेले वषय आपण फेटाळून 
लावा अशी मी या ठकाणी महापौरांना वनंती करतो.  

मा.एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा. सभागृह खरतर हा वषय 
दोनतीन िमट ंगला, चार िमट ंगला येतो, जातो. परंत ु मला एक गो  मनापासून या 
सभागृहा या िनदशनास आणून दयायची आहे क  यावेळेस प र थती अशी असते क  
भाजपा या नगरसेवकांनी एखादया वषयाला वरोध केला, या यावरच आपले मत य  
केले क  कधी कधी वरोधकां या पोटाम ये उकळया फुटायला लागतात. आनंद वाटतो, 
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प र थती अशी आहे क  मा. महापौर या संदभाम ये द ाकाका तु ह  बोलताना मी म ये 
बोललो नाह . मी किमशनरांशी बोलत होतो. खरतर िनताताई पाडाळचे भाषण सवानी ऐकले. 
तु ह  पण सभागृहाम ये ऐकत होता. िनताताई हे खरे आहे क  माग या काळामधील 
एलईड ची प र थती तु ह च सांगत होते. कारण ह  प र थती तु हाला माह त आहे. खरतर 
आ ह  तर महापािलकेम ये स ेम ये आ या यानंतर एलईड  आ ह  नाह  आण या. हणजे 
आताची जी प र थती या शहराम ये एलईड ची आहे ती प र थती या शहरामध या 
लोकांना माह त आहे क  याची प र थती काय आहे. खरतर या संदभाम ये अजुन िनणय 
काय करायच काय नाह , खरतर ताई मी तुमचा खुप आदर करतो पण हा वषय दोन 
जीबीला तुम या सद यां या आ हासाठ  आपण तहकूब केला होता. तुम या सद यां या. मी 
काह  सगळया सभागृहा या समोर एखाद  गो  सांगणार नाह . पण व तु थती अशी आहे. 
राहुलदादा याह  संदभाम ये खरतर भारतीय जनता पाट या सरकारचे धोरण एवढं िन त 
आहे क  या महापािलकेची आिथक प र थती चांगली नसेल या महापािलके या 
मा यमातून एलईड  बसवली पा हजे. कमधम सहयोगाने आप या महापािलकेची प र थती 
चांगली आहे. यामुळे आप याला अशीह  प र थती वाटते क  या याम ये टडर ंग झाले 
पा हजे िन वदा आ या पा हजेत. या के या पा हजेत ह  प र थती आ हाला माह त आहे. 
पण यावेळेस एखादा वषय महापािलकेच बजेट कर या या संदभाम ये आपण सगळेजण 
काम करतोय. पण या संदभाम ये मी अिधक मा हती घेतली. या वषया या संदभामधून 
िनणय यायचा आहे. खरतर आ ह  या गो ीची वाट बघत नाह  बसलो क  हा वषय 
आज या सवसाधारण सभेम ये या वषयावर काय िनणय होणार आहे. शासनाने माग या 
काळाम ये माग या दोन म ह यापूव  शासनाला सुचना केली होती क  हा वषय दोनतीन 
वेळा तहकूब केला जातो. या वषयावर िनणय काय होईल तो होईल. रा य शासनाने कंवा 
क  शासनाने या संदभाम ये आपला िनणय यावा. खरतर एखादया वषया या संदभाम ये 
सभागृहाम य े वरोध झाला यामुळे अशी प र थती नाह . खरतर सभागृह हे चचा क न 
िनणय घे यासाठ  असत.ं एखादा वषय सभागृहामध या सद यांना जर अपचनी पडत असेल 
मला अस ं वाटत ं क  भारतीय जनता पाट  ह  चांग या प दतीने काम करते, पारदश  
प दतीने काम करते. सभागृहामध या सद यांना जर ह  प र थती, काका मला माह त आहे 
ल ात ठेवा सगळया गो ी मला जर काढाय या तर हे ल ात ठेवा िसमाताई इथ ंसा ीदार 
आहेत. खरतर या वषयाम ये मला जायच ंनाह . परंत ुया सभागृहामध या सव स मा. 
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सद यांना  हा वषय जर फेटाळून लावावा असे वाटत असेल तर मी महापौरांना अशी वनंती 
करतो क  या संदभाम ये आपण हा वषय फेटाळून लावावा. एक ल ात ठेवा. ह  प र थती 
या शहराम ये नागर कां या संदभाम ये आहे. एलईड साठ  या या वेळ  एक एक 
नगरसेवक आप या वदयुत वभागा या अिधका-यांना एक गो  सांगतो क  साहेब मा या 
भागाम ये १०० एलईड  आ या पा हजे. मा या भागाम ये २०० एलईड  आ या पा हजे. 

एवढच सभागृहाम य ेतु हाला सांगतो क  थोडासा कळ आप याला पुढ या काळाम ये आपण 
टडर ंग या मा यमातून एलईड  घे यासाठ  आप याला ास सहन करावा लागेल. आ ण 
खरतर ह  रा य शासनाची आ ण क  शासनाची कंपनी आहे. ह  काय कंपनी एखादया 
ाय हेट माणसाची नाह . यामुळे खरतर हे तुम या सगळयांचे हे हणण ेआहे. हया याम ये 

हयाचा इंटरे ट आहे, याचा इंटरे ट आहे. आ ह  भाजपावर आरोप केलेत क  आ ह  कती 
माट आहे. मा. महापौर साहेब वषय मांक ५ द र  दाखल करणेत यावा अशी सूचना मी 

मांडतो. 

मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 

  यानंतर सुचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता-  

ठराव मांक- ३२७               वषय मांक- ५ 
दनांक- २०/१२/२०१८               वभाग- मा.आयु             

      संदभ  - १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . व/मुका/तां. व/३४७/ २०१८, 
                 द.१६/०७/२०१८ 
              २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकड ल ठराव .१५, द.२८/०८/२०१८ 
              ३) मा.महापािलका सभा ठराव मांक- २८५ द.२७/०९/२०१८ 
              ४) मा.महापािलका सभा ठराव मांक- ३१३ द.३१/१०/२०१८ 
  

                 वषय मांक ५ द र  दाखल करणेत येत आहे. 

         अनुकूल -  ८१                     ितकूल - ०        

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

                                 ------- 
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मा. शारदा सोनवणे- मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.  

ठराव मांक- ३२८                      वषय मांक- ६ 
दनांक- २०/१२/२०१८                       वभाग- मा.आयु    
   
          संदभ –  १) मा.शिमला बाबर, मा.शारदा सोनवणे यांचा ताव – 

                  २) मा.िश ण सिमतीकड ल ठराव .३४, द.१९/१०/२०१८  

        मा.िश ण सिमती ठराव मांक 30 दनांक 4.10.2018 नुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ाथिमक िश ण वभागाकडे सेवावग करण करणेकामी ाम वकास वभाग 
यां याकड ल शासन िनणय दनांक 29.06.2017 नंतर पतीप ी एक ीकरण एकतफ  बदली 
सेवावग करणानुसार ा  झाले या अजाची छाननी क न कामकाज सु  करणेस व दनांक 
29.6.2017 पूव  ा  झालेले अज व ताव िनर त करणेकामी व तसे िनणय घेऊन 
संबंिधतांना कळ व यास मा यता देणेत येत आहे आ ण या नुसार दनांक 29.6.2017 नंतर 
छाननी म ये ा  झाले या तावा नसुार िश कां या पती –प ी एक ीकरण व एकतफ  
बदली सेवा वग करण कर यास मा यता दे यात आलेली आहे यानुसार.. 

1) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ाथिमक िश ण वभागाकडे सेवा वग करण 
करणेबाबत ज हा प रषद/नगरप रषद/नगरपािलका/महानगरपािलका येथील इ छुक 
उमेदवारांनी पती-प ी एक ीकरण/ एकतफ  ने सेवा वग करण करणे बाबत सन 2004 
पासून ते दनांक 29.06.2017अखेर एकूण 215 ताव व शासन िनणय दनांक 
29.06.2017 नंतर ा  तावानुसार छाननीचे कामकाज चालू आहे. सदरचे ताव हे 
मा.मु य कायकार  अिधकार  / मा.उपमु य कायकार  अिधकार  / मा.िश णािधकार  / 
मा.आयु  महानगरपािलका / मा. शासन अिधकार  यांचे वा र ने सादर केलेले ताव 
आहेत. 

२) मा.िश ण उपसंचालक पुणे यां याकड ल जा. .िशउसं/ ाथ-2/पू/वी/2013-
14/25840 दनांक 11.12.2014 नुसार पुणे वभागांतगत जो पयत अित र  िश क 
िश केतर कमचा-यांचे संपूणपणे समावेशन होत नाह  तोपयत कोण याह  कार या बदलीस 
मा यता दे यात येऊ नये व बदलीअंती सदर िश कास हजर क न घेऊ नये तसेच 
मा.आयु  तथा संचालक नगरप रषद शासन संचालनालय मुंबई यांचे प रप क दनांक 
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20.05.2004 नुसार बदली करणाबाबत कायवाह  करावी व शासनाचे पुढ ल आदेश होईपयत 
पती-प ी एक ीकरण आंतर ज हा बदली आ ण एकतफ  बदलीस मा यता दे यात येऊ नये 
असे कळ व यात आलेले आहे.  

3) याअनुषंगाने या कायालयाकड ल जा /िश ण/आ था/1/कावी/849/14 दनांक 
19.12.2014 नुसार मा.आयु  तथा संचालक, नगरप रषद शासन संचालनालय, मुंबई यांचे 
प रप क द 20.5.2004 चे प रप क मागणी कर यात आलेली होती. शासन िनणय दनांक 
29.06.2017 अ वये इ छुक उमेदवारांनी मागाने वनंती अज के यावर मु य कायकार  
अिधकार  ज हा प रषद अशा कमचा-यांना नगरपािलका नगरप रषदा कंवा महानगरपािलका 
यां याम ये पर पर सहमत होतील अशा अट  व शत वर कायमु  करतील असे नमूद केले 
आहे. सबब दनांक 29.06.2017 पुव चे ा  असलेले ताव िनर त करणेबाबत िनणय  
घेऊन तसे संबंिधतांना कळ व यास मा यता असावी.  

4)  मा.उपसंचालक कायालय पुणे यां यामाफत संचमा यता िश क िन ती तयार केली 
जाते व यानुसार कायरत पदांना अनुस न रा य शासनामाफत 50 ट के अनुदान ा  होते 
उव रत 50 ट के वेतन पंपर  िचंचवड महानगरपािलका माफत केले जाते. सदरची र  पदे 
सेवावग करणाने भरावयाची अस यास सदरचा वषय हा वेतन व वेतनो र बाबींशी संबंिधत 
अस याने सदरचा आथ क भार मनपाला सोसावा लागणार आहे. यासाठ  मनपा 
अंदाजप कात संबंिधत आिथक वषासाठ  वाढ व तरतूद उपल ध करावी लागणार आहे.  

5) मा.उपसंचालक कायालय पुण,े वभाग पुण,े यांनी सन 2017-18 रोजी या 
संचमा यतेनुसार मा य केले या पदांचा तपिशल पुढ ल माणे आहे. 

ºÉxÉ 2017-18 SªÉÉ ºÉÆSÉ¨ÉÉxªÉiÉäxÉÖºÉÉ®ú ¨É®úÉ ö̀Ò ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉSªÉÉ Ê®úCiÉ {ÉnùÉÆSÉÉ iÉ{ÉÊ¶É±É 

ºÉǼ ÉMÉÇ ¨ÉÉxªÉ {Énäù EòÉªÉÇ®úiÉ {Énäù Ê®úCiÉ {Énäù 

¨ÉÖJªÉÉvªÉÉ{ÉEò 78 72 06 

Ê¶ÉIÉEò 1056   932  124 
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6) वभागीय आयु  मागासवग क  वधानभवन, वभागीय आयु  कायालय पुण,े वभाग 
पुण,े यां याकडून मराठ  मा यम िश क संवगाचे बंद ुनामावली दनांक 27.09.2017 रोजी 
तपास यात आलेली आहे.  

7) वर ल माणे अनु. . १ ते ७ वचारात घेता द.29.06.2017 रोजीनंतर छाननीम ये ा  
झाले या तावानुसार िश कांचे पती-प ी एक ीकरण व एकतफ  बदली सेवा वग करण 
कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

मा. शिमला बाबर - मा. महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते.   

        यानंतर सदरचा ठराव मतास टाकणेत आला असता-  

        अनुकूल - ८१                ितकूल- ० 

अशी मत ेपडली व सदरचा ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा. महापौर यांनी कट केले. 

                                 -----  

मा.द ा य साने- मा. महापौर साहेब, तु ह  असं काय करताय. मी हात वर केलाय 
बोल यासाठ  आ ण तु ह  वषय मंजुर करताय. बोल ू दया आ हाला. दादािगर  क न 
सभागृह चाल वणार आहे का.  

मा. महापौर – वषय मंजूर झाला क  तु ह  हात वर करायचा, काका तु हाला बोलायच 
असेलतर बोला. 

         [सभागृहाम य ेग धळ] 

मा. द ा य साने- वषय मंजुर झा यानंतर काय बोलणार आ ह .  

मा.महापौर -  काका तु ह  ितथे उभे राहून बोला तु हाला काय बोलायचे ते बोला. तु हाला 
काय वरोध करायचा आहे तो वरोध करा. तु ह  हात वर करायचा होता ना. तु हांला 
बोलायच नाह तर पुढचा वषय वाचावा.   

 [सभागृहाम ये ग धळ]           

मा. नामदेव ढाके- मा. महापौर साहेब वषय मांक ७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो- 
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ठराव मांक- ३५१          वषय मांक- ७ 

दनांक- २०/१२/२०१८          वभाग- मा.आयु      

   संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल .मसाभां/५/का व/३८४/२०१८ 
            द.३१/०८/२०१८ 
         २) मा.महापािलका सभा ठराव मांक- २९० द.२७/०९/२०१८ 
         ३) मा.महापािलका सभा ठराव मांक- ३१५ द.३१/१०/२०१८ 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाय.सी.एम. णालयाकर ता Multiplace 

Hyperbaric  Oxygen  Chamber With Air Lock System ह  मशीन ई-िन वदा  सुचना  
मांक-17/2011-2012  मागवून  मे. मनाली एंटर ायझेस यांनी सादर केलेले दर वकृत 

क न ( कमी केले या दरानुसार ) खरेद  करणेकामी मा. थायी सिमती ठराव मांक - 48, 
दनांक 17/04/2012 अ वये  मे. मनाली  एंटर ायझेस  यांचेडून  ा   झाले या  ई-
िन वदा  दराम ये  कमी  क न  दले या  दरानुसार करारनामा क न खरेद  कर यास व 
येणा-या र. . 2,79,24,750/- चे खचास मा यता दलेली आहे.  या अनुषंगाने मे. मनाली 
एंटर ायझेस यांचे समवेत झाले या करारना यास अिधन राहून पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या वाय.सी.एम. णालयाकर ता Multiplace Hyperbaric Oxygen 

Chamber With Air Lock System पुरवठयाकामी मे. मनाली एंटर ायझेस यांना 
मसाभां/5/का व/348/2012, दनांक 31/05/2012 अ वये आदेश दे यात आला होता.  
आदेशात नमुद केलेनुसार मे.मनाली एंटर ायझेस यांनी मिशनचा पुरवठा दनांक 
०१/१२/२०१२ रोजी केलेला आहे. सदर मिशनचे दनांक ३०/०१/२०१३ रोजी इन टॉलेशन 
केलेले आहे. मिशनचे इन टॉलेशन झालेनंतर मिशन कायरत होती. तथा प काह  कारणा तव 
मिशन बंद असलेने  Multiplace Hyperbaric Oxygen Chamber With Air Lock System  
हया मशीनची ई-िन वदेत नमुद केलेले पेिश फकेशन माणे तां ीक तपासणी मा. ोफेसर, 
इ मटेशन अ ड कं ोल,कॉलेज ऑफ इं जिनअर ंग, पुणे यांचेकडून क न घे यात आलेली 
आहे.  यांनी अहवालानुसार संबंिधत ठेकेदाराकडून दु ती क न घे यात येवून मिशन चालू 
कर यात आलेली होती. तथा प काह  कालावधी नंतर सदरची मिशन कुिलंग िस टम अभावी 
बंद होती. वाय. सी.एम. णालयात उपल ध क न दलेली एच.बी.ओ.ट . मिशन कुिलंग 
िस ट म बंद असलेने मिशन बंद  थतीत असलेने दनांक २५/०४/२०१५ रोजी मे.का को 
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इंड ज ा.िल. यांनी दले या स हस रपोट नुसार मे.मनाली एंटर ायझेस यांचेकडून सदर 
मिशनकर ता आव यक लागणारे पेअर पाटस ्  खरेदकामी कोटेशन सादर केलेले होते.  
एच.बी.ओ.ट . मिशन दु त करणेकामी र. . ७,१७,५००/- इतका अपे त खच येणार 
अस याने ताव सादर क न यास मा. थायी सिमती ठराव मांक-१८२५७, दनांक 
२९/११/२०१६ अ वये एच.बी.ओ.ट . मिशन दु त करणेकामी आव यक पेअर पाटसचा 
पुरवठा क न दु त करणेकामी मे.मनाली एंटर ायझेस यांनी सादर केले या कोटेशनमधील 
कमी क न दले या र. . ७,१७,०००/- चे खचास मा यता दलेली होती.  मा. थायी सिमती 
ठरावा या अनुषंगाने मे.मनाली एंटर ायझेस यांना प  .YCMH/भां/२/का व/३५४/२०१६, 
दनांक ३०/१२/२०१६ अ वये नोटराईजड ित ाप , करारनामा  व आव यक एफ.ड .आर. 
जमा करणेबाबत कळ व यात आले होते. मे.मनाली एंटर ायझेस यांनी दनांक ०१/०३/२०१७ 
रोजी करारनामा क न दलेला आहे. सदरचा करारनामा दनांक ०२/०३/२०१७ रोजी 
मा. थायी सिमती कायालयाकडे सील करणेकामी पाठ व यात आला होता. दनांक 
३०/०६/२०१७ पयत करारनामा सील झालेला नसलेने एच.बी.ओ.ट . मशीनचा दु ती आदेश 
िनगत कर यात आला न हता. तसेच पुव या दरप काची वैधता संप यापमुळे संबंिधत 

या र  क न य थ सं थेची एच.बी.ओ.ट . मशीन चाल वणेकामी नेमणूक करणेबाबत 
िनणय घे यात आलेला होता. 
              मनपा या वाय.सी.एम. णालयातील Multiplace Hyperbaric Oxygen  

Chamber With Air Lock System ह मशीन  चाल वणेस  देणेकामी Expression of Interest 
वृ प ाचे वशेष  रोटेशन  घेवून िस द कर यात आले होते. या अनुषंगाने  मे. बॅरोमे डक  
हे थकेअर  ा. िल. व मे. ऍड हॅट  हे थकेअर  यांचे माफत ताव ा  झालेले होते. सदर 

तावाचा वचार क न  वाय. सी. एम. णालयातील Multiplace Hyperbaric Oxygen 

Chamber With Air Lock System ह मशीन काया वत क न चाल वणेस देणेकामी  
मे. िसल इ ा चर सो यूशनस ा. िल., यांचे माफत RFP  तयार कर यात आलेली 
आहे.  Y.C.M. Hospital कर ता उपल ध क न दलेली HBOT  मिशन महागड  असून ितचा 
वापर होणे आव यक आहे. सदय थतीत वाय.सी.एम. णालय येथे िश त  
मनु यबळाची  कमतरता  असले मुळे HBOT  मिशन चाल वणे श य होत नाह .  यामुळे 
महारा   महानगरपािलका  अिधिनयम  ७२ (ब) नुसार  Request  for  Proposal  

Selection  of  Operator  for  Operation  and  Maintenance of the  existing  HBOT 
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centre  at Y.C.M. Hospital  साठ  ई-िन वदा  िस द  कर याकर ता  मा. महापािलका 
सभेची मा यता यावी लागणार आहे.  
             सबब, वाय. सी. एम. णालयातील  Multiplace  Hyperbaric  Oxygen  

Chamber  With  Air Lock System ह मशीन  चाल वणेस देणेकामी M/s. Crisil  यांनी 
Request for Proposal  Selection of  Operator for Operation and Maintenance of the 
existing HBOT  centre at Y.C.M. Hospital चा मसुदा सादर केलेला असून Multiplace 

Hyperbaric  Oxygen  Chamber With Air Lock System ह  मशीन चाल वणेस देणेची ई-
िन वदा िस द करणेस  मा यता  देणेत येत आहे. 
मा. हषल ढोरे-  मा. महापौर साहेब ठरावास अनुमोदन देतो. 
                        [सभागृहाम ये ग धळ] 
मा. सुल णा धर - मा.महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब. स मा. सभागृह...  
मा. महापौर- धरताई तु ह  बोला. तु हाला बोलायला दले आहे ना. मग बोला ना तु ह . 
बोला तु ह  बोला. ताई तु ह  बोलणार आहात ना. मग बोला ना. एचबीओट वरच बोलायचे 
आहे ना. ताई तु ह  बोला. व. . ७ वर तु हांला बोलायच आहेतर बोला.  
                       [सभागृहाम य ेग धळ] 
मा. सुल णा धर - मा.महापौर साहेब यांचा तर वषय लअर करा आधी. मग मा याशी 
बोला. तुमच ंल च नाह य तर मी बोलणार कोणाशी.   
                       [सभागृहाम य ेग धळ] 
मा.एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब. स मा. सभागृह सव सद यांचे 
भावना ल ात घेता ह  सभा आज सायंकाळ  ५.०० पयत तहकूब करणेत यावी अशी सूचना 
मी मांडतो.  
मा. नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, सुचनेस अनुमोदन देतो.                     
मा.महापौर- सव सभागृहा या भावना ल ात घेता ह  सभा आज द.२०/१२/२०१८ रोजी 
सायं. ५.०० वा. 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 – २४ 

सभावृ ांत 
( द.२०/११/२०१८ व द.२०/१२/२०१८ (द.ु१.००) ची तहकूब सभा) 

 
दनांक – २०.१२.२०१८                       वेळ – सायं. ५.०० वाजता 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.२०/१२/२०१८ (द.ु१.००) (माहे न हेबर-२०१८) 
ची तहकूब मा.महापािलका सभा गु वार दनांक २०/१२/२०१८ रोजी साय.ं५.०० 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.द ा य बाबूराव साने 

४) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे   

५) मा.डोळस वकास ह र ं  

६) मा.उंडे ल मण ध डू 

७) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 

८) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

९) मा.बारसे यांका वण 

१०) मा.लांडगे राज  कसनराव 

११) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

१२) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाणे 
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१३) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

१४) मा.अडॅ.िनतीन ाने र लांडगे 

१५) मा.सावळे िसमा र वं  

१६) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

१७) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

१८) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

१९) मा.केशव हनुमंत घोळवे 

२०) मा.मंगला अशोक कदम 

२१) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

२२) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

२३) मा.भालेकर वण महादेव 

२४) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

२५) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

२६) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

२७) मा.उ म काश कदळे 

२८) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

२९) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

३०) मा.जावेद रमजान शेख 

३१) मा.यादव मीनल वशाल 

३२) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

३३) मा. मोद कुटे 

३४) मा.बाबर शिमला राज ू

३५) मा.अिमत राज  गावडे 

३६) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

३७) मा.खानोलकर ा महेश 
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३८) मा.भ डवे संिगता राज  

३९) मा.मोरे र महाद ू भ डवे 
४०) मा.ढाके नामदेव जनादन  

४१) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

४२) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

४३) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
४४) मा.अपणा िनलेश डोके 

४५) मा.गावडे राज  तानाजी 
४६) मा.जय ी वसंत गावडे 

४७) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

४८) मा.सुल णा राजू धर 
४९) मा.शाम गणपतराव लांडे 

५०) मा.सुजाता सुिनल पालांडे  

५१) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

५२) मा.पाडाळे िनता वलास 

५३) मा.पवार मिनषा मोद 

५४) मा.अिभषेक गो वंद बारण े

५५) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

५६) मा.िनलेश हरामण बारण े

५७) मा.दशले रेखा राजेश 

५८) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
५९) मा.कामठे तुषार गजानन 

६०) मा.च धे आरती सुरेश 

६१) मा.क पटे सं दप अ ण 

६२) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 
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६३) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

६४) मा.चं कांत बारकु नखाते 

६५) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

६६) मा.कुटे िनमला संजय 

६७) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

६८) मा.मुंढे उषा अंकुश 

६९) मा.लोखंडे चंदा राज ू

७०) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

७१) मा.आशा धायगुडे-शडगे 

७२) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

७३) मा.नवनाथ द ू जगताप 

७४) मा.संतोष बबन कांबळे 

७५) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

७६) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

७७) मा.हषल म छं  ढोरे  

७८) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

७९) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

८०) मा.अडॅ.मोरे र ाने र शेडगे  

  
         यािशवाय मा. ावण ह डकर - आयु , मा.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.च हाण - शहर अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय - आरो य वैदयक य 
अिधकार , मा.कोळंबे - मु यलेखा अिधकार , मा.पाट ल, मा.तुपे, मा.िनकम, मा.सवणे -
सहशहर अिभयंता, मा.आ ीकर, मा.खोराटे, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.झगडे - सहा.आयु , 
मा.लोणकर, मा.राऊत, मा.दांगट, मा.खोत - .सहा.आयु , मा.मुंढे - .िश णािधकार  
(मा यिमक िश ण वभाग), मा.िशंदे - शासन अिधकार  ( ाथिमक िश ण वभाग ), 
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मा.लडकत, मा.गलबले, मा.ओंभासे, मा.भोसले, मा.मोरे, मा.पाट ल, मा.पवार - कायकार  
अिभयंता, मा.डॉ.दगडे - पशुवै क य अिधकार , मा.आगळे - शासन अिधकार , मा.जरांडे - 
सुर ा अिधकार , मा.माने-पीएमपीएमएल 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. मंगला कदम-  मा. महापौर साहेब, तु ह  काय हणलात. िमट ंग तहकूब केली.  वषय 
मांक ६ ला नंतर बोलून देतो. वषय मांक ६ वर बोलू दयाना सद यांना. वषय मांक ६ 

वर आमचा वरोध न दवून या. 
                          [सभागृहाम य ेग धळ]  
मा.आशा धायगुडे-शडगे – मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, मा. सभागृह या 
वषयाम ये आप या सगळयांना मा हती आहे क  मध या काळाम ये शहराम ये गरज 
नसताना आपण एचबीओट ची मशीन घेतली. वायसीएमला या मशीनची अ जबात गरज 
न हती. अशी मशीन घे याचा आपण घाट घातला, आपण घातला हणजे यावेळेस या 
स ाधा-यांनी घेतला. स मा. महापौर साहेब या एचबीओट  मशीनच या शहराला गरज 
होती/न हती. त कालीन लोकांना वाटले क  आपण एचबीओट  मशीन वायसीएमसाठ  
यायची. यांनी ती ७० लाखाची मशीन त बल ३ कोट ला घेतली यातून फायदा कोणाचा 

झाला. ख-या अथाने यावेळेस ती मशीन घेतली नंतर ती इन टॉल केली गेली. यानंतर ती 
मशीन कतपत चालली. याची सु दा शहािनशा स मा. आयु  साहेब आपण करणे गरजेचे 
होते. नगरसद यांनी सु दा ल ात घेतले पा हजे. महापौर साहेब, ह  एचबीओट ची मशीन 
घेत यानंतर.......  

                         [सभागृहाम ये ग धळ] 

मा.आशा धायगुडे-शडगे- स मा. महापौर साहेब, या प दतीने या शहराम ये त कालीन 
स ाधा-यांनी याप दतीने एचबीओट  मशीन घेतली आ ण या मशीनच काय झाल. शहराचे 
तीन कोट  पये करदा या नागर कांचे आपण पा यात घाल याचे काम यावेळेला कर यात 
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आलं. ते त कालीन स ाधा-यांनी केलं. आता केलं, झाल याची िश ा नागर कांना पण 
दली. कारण फ  नागर कांच ेपैसे उधळ याचे काम यावेळेला कर यात आलं होत.ं स मा. 
महापौर साहेब आमचे सहकार  नगरसेवक वलास म डगेर  यां या सौभा यवती वषाताई 
म डगेर  यावेळेस सभागृहाम ये हो या यांनी अनेक वेळा या वषयाचा खूप चांग या 
कारे पाठपुरावा केला. ते या यावर न क  बोलतीलच परंत ुत पूव  आता या एचबीओट  

मशीनची स थतीतील अव था काय आहे. याचा खुलासा जर आ हांला केला तर चांगल 
होईल. स मा. महापौर साहेब अ यंत मह वाचा वषय आहे. एचबीओट ला आपण तीन कोट  
पये मोजलेत. ती मिशन या कोणी कॉ ॅ टरानी पुरवली असेल याला आपण काय िश ा 
दली. या मशीनवर आपण ५० लोकांना सु दा तपासले नाह . ५० लोकांना सु दा बेिनफ ट 
झाला नाह . ३ कोट  पये आपण कसे वाया घालू शकतो. याचा आ हाला खुलासा दया 
मला पु हा बोलायचे आहे.  
मा.संद प वाघेरे- मा. महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मा.सभागृह आता ह  एचबीओट  
मशीन जी पावणेतीन कोट  पयाला त कालीन स ाधा-यां या काळाम ये घेतली. ती 
ऍ यूअली ४७ लाखाची मशीन. यावेळेला डॉ टर कनोज होते कंवा आणखी कोण होते. ते 
उपरवासी झाले. आता या मशीनला आपण सात लाख पये खच करणार आ ण ती 
मटेन ससाठ  त  माणसांना चालवायला देणार. कारण क  त  माणसू आप याला आजपयत 
भेटत न हता आता सहा वषानी सा ा कार झाला. आयु  साहेब २०१२ ला ठराव मंजुर 
झाला. २०१३ ला ती मशीन घेतली. १५ दवसांनी ती मशीन बंद पडली. ऍ यूअली या 
मशीनच काय आप याकडे बन पेशंट जर आला तर याला ऑ सीजन देवून चांगले वाटावे 
आ ण लवकरात लवकर तो रक हर हावा. यासाठ  या मशीनचा उपयोग होता आ ण ती 
मशीन या यासाठ  घेतली होती. आज पावणेतीन कोट  पये आप या महापािलकेने खच 
केले. माझे हे हणण ेनाह  क  सात लाख पये खच करा आ ण या मशीनला यूजम ये 
आणा. पण ह  मशीन या ठेकेदाराकडून घेतली होती. आज ४७ लाखाची मशीन, ५० 
लाखाची मशीन जर आपण पावणेतीन कोट  पयाला घेतली. स वादोन कोट  पयाची 
आपली फसवणूक केली आ ण या मशीनचे पेअरपाट हणजे इंड यन मेड मशीन आहे ती 
आ ण याचे पेअरपाट चायना मेड आहेत. आ ण आप याला इथ ंसभागृहात सांग यात आले 
होते क  ती जपान व न कंवा जमनीव न माग वलेली मशीन आहे. आज मला सांगा 
आयु साहेब तु ह  आता इथ काल-परवा आदेश केला क  डॉ. साळवे पवन आ ण डॉ. रॉय 
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यां याम ये इथ ंडॉ. पंड तसर आणले. आ ह  यांची मा हती काढली क  ते बीजे मेड कल 
कॉलेजम ये पण होते. तु ह  चांगला िनणय घेतला. कारण या दोन माणसां या भांडणाम ये 
या वायसीएमचे खरच वाटोळे झालेले आहे. आता फ  डॉ. पंड त आ ण डॉ. देशमुख यांचे 

ितथे वाद आहेत. डॉ. देशमुखनी तीथ लॉक लावून डॉ. पंड ता व द आंदोलन केल ंहोत.ं 
हणजे कालचा ग धळ तो ग धळ होता आ ण आज परत ितथे नवीन ग धळ चाल ूहोईल. 
या यासाठ  तु हाला काह  तर  उपाययोजना करा या लागतील. दुसर गो  अशी क  

रामकृ ण मोरे सरांनी  १९८९ ला २५० बेडचे हॉ पटल यावेळ  यांना वरोध झाला. आ ण 
आज ते ७५० बेडचे हॉ पटल झाले. आता ितथे ३६६ नसस आले या आहेत आता तीथ 
आप याकडे १०१ नस कमी आहेत यात या ३१ ते ३२ लोकांनी कोटात केसेस के या नसस 
भर यासाठ . १०१ नसस आपण िसले ट क न आपण सु वधा देणार होतो. आज ितथे 
वायसीएमम ये येकाची दुकानदार  चाल ूआहे. डॉ. रॉय असेल, डॉ. साळवे असेल कंवा  
अजून कोणीह  असतील. आज अशी प र थती आहे आयु  साहेब ितथे क  येक माणूस 
ितथे टडर कस ं भेटतय. कोणाला भेटतय आ ण कुठ या टडरमधून मला कसे पैसे भेटतील. 
आ ण जी औषधे लागत नाह त ती भरमसाठ मागवायची आ ण जी लागतात याचा तुटवडा 
करायचा. ितथे महासंघा या वतीने जेनर क मेड कल चाल ूआहे. ितथला कुठलाह  डॉ टर 
जेनर क मेड कलमधले औषध िलहून देत नाह . ते ७० ट के बलोम ये जेनर कचे औषध 
दयायला तयार आहेत. आज पंत धान मोद साहेबांनी ती योजना चाल ू केली. जेनर क 
मेड कलची यांची ऐपत नाह  या माणसाला या मेड कलमधून औषधे घेता येईल. परंतु 
आपले डॉ टर सजेश टच कर त नाह त या णाला. आज ितथे जे पेशंट आहेत या 
पेशंटचे नातेवाईक राह यासाठ  कंवा ितथे झोप यासाठ  पण सु वधा नाह त. आज ितथे 
मिशनर , हट लेटर ओपीड  बिघतली ितथली ५० बेडची आहे. पण ५० बेडम ये एकच 
हट लेटर आहे. आ ण जे आयसीयूज आपले आहेत आता आप याला ितथे २५ हट लेटर 
पा हजेत. आता तेथे फ  १२ ते १३ हट लेटर चाल ूआहेत. आ ण १२ ते १५ बंद आहेत. 
आज गोडावूनम ये जाऊन बघीतलना साहेब तर करोडो पयां या मिशनर  बंद पडले या 
आहेत. हे कोणाची नाच क  आहे. आज महापािलकेनी करोडो पये खच क न हे वायसीएम 
चाल ू केले आज आपण आणखी चार ठकाणी हॉ पट स करतोय. पण आपण आप या 
लोकानंा सु वधा देऊ शकत नाह . आ ण आयु साहेब सगळयात मह वाचा एक मु ा असा 
आहे. क  आपण वायसीएमम ये बी केअर सटर चाल ूकेलेले आहे. हे कोणी दले कसे दले. 
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हयाची जरा शहािनशा करा. बी केअर सटर हणजे वायसीएम ह  महापािलके या भूिम 
जंदगी वभागाशी संबंिधत आहे. भूिम जंदगी वभाग ठर वणार काय करायच ते. कंवा 
महापािलकेची कुठलीह  िमळकत ह  भूिम जंदगी या अख यार म ये येते. वायसीएमम ये 
बी केअर चालू केले. आज आपले महापािलकेचे ८ ते ९ हजार कमचार  आहेत. ितथे 

गे यानंतर यांना सवलत पण भेटत नाह . आज आपण ध वंतर चे तीन-तीन कोट  पये 
बील देतोय. हणजे आपण ते बी केअर आपण आप या पैशावरती पोसतोय हे कुठेतर  
थांबले पा हजे आयु  साहेब.  तु ह  वत: जातीने ल  घाला तुमची सव वी कमांड पाह जे. 
आज हे डॉ टर लोक आपआप यात भांडतात वत: या वाथासाठ  तर हे तु ह  पसनली 
ल  घालून हा नागर कां या आरो याशी िनग डत वषय आहे. वाईन यूचे पेशंट असतील, 
डगूचे पेशंट असतील हे कुठ थांबलतर चांगल होईल आ ण लोकांना आरो या या सु वधा 
चांग या दया एवढ बोलून थांबतो, जय हंद जय महारा .                                
मा. पंकज भालेकर- मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, मा.सभागृह. मला या वषयाला 
अनुस न मा या भागातील वैदयक य संदभातील एक वषय या ठकाणी मांडायचा आहे. 
गेली चार म ह यापासून आयु  साहेब मी तु हाला प  दले आहे. मा या पीनगरमधील जी 
ओपीड  आहे तीथ गेले ब-याच वषापासून लॅब टे निशयन िनयु  आहे. आता ितथे चार 
म ह यापासून लॅब टे नीशयन नाह . तर मा या पीनगर या दवाखा यामधील नागर कांना 
ास होतो, गेली बरेच दवस यांना िनगड या दवाखा याम ये जायला लागते. या ठकाणी 

लॅब टे नीिशयनची िनयु  नाह  केलेली. मी रॉय सरांना जाऊन भेटलो यांनी सांिगतल ं या 
ठकाणी लॅब टे नीिशयनचे पद मंजुर नाह . ठक आहे ते मंजुर नसेल तर यापूव  शासनाने 
या ठकाणी िनयु  केलेली होती शासनानी या ठकाणी या पदावर बंद  आलेली आहे 
या ठकाणी कोणीह  लॅब  टे नीशयन िनयु  करत नाह . पण मला सांगा मी गेले बरेच 
दवसांपासून आप याकडे पाठपुरावा करतोय. आयु  साहेब, मी तु हाला दोन-तीन वेळा 
रमांयडर पण केले होते. तर  या ठकाणी लॅब टे नीिशयनची वर त मला नेमणूक क न 
दयावी. अशी माझी वनंती आहे महापौर साहेब डॉ. रॉय सरांना याचा खुलासा करायला 
सांगा.               
मा.डॉ.अिनल रॉय - मा. महापौर साहेब, मा.आयु साहेब, मा. सभागृह २०१५ पासून 
एचबीओट  मशीन बंद आहे. ती बंद झा यानंतर आपण याची िन वदा काढली ती  
काढ यानंतर या य नी ती िनवीदा भरली ती यावेळेस  ७,७०,५००/-  थम दश वले 
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होते. ते आपण ऍ से ट क न यांना आपण प  दले एफड आर भरा हणून यांनी आठ 
दहा मह ने एफड आर हे भरलेच नाह . सदर वषय टँड गमधून िसल होवून िमळायला उिशर 
झाला, दर यान यांनी लेखी पञ दलं क  आता हे काम क  शकणर नाह . यापूव  देखील 
आपण मा.जाधव साहेब आयु  असताना हे पोजल पुटअप केल होतं. हे मशीन आपण 
बाहेर चालवायला देव.ू दुसर कोणी मिशन रपेअर क  शकतो का हे आपण पाह ल. यामुळे 
असं पोजल आलं क  आ ह  मशीन चालऊ. आपण यांना वचारल क  आपण मशी स 
चालवणार असालतर आप या काय कंड श स असतील. यांनी कंड शन फ  एवढ  सांिगतली 
क  आ ह  रट देणार नाह  तथा प रे हे यू शेअर ंग बेसीसवर करायला तयार आहे. 
स य थतीत पंपर  िचंचवडम ये हे मशीन कुठ याह  हॉ पटलम ये उपल ध नाह . 
आप याकडे दोन पाट ने भाग घेतला होता. यापैक  ऍडवीन िस ट स, नवी द ली येथील 
ते लोक आम  डॉ टस आहेत. यांचे अनेक ठकाणी असे इ टॉलेशन  आहेत. स य थतीत 
मुंबई मे ोम ये यांच काम चालू आहे. दुसर पाट  जी आहे ती का को हणून आपले 
स लायर आहेत यांची मॅ यूफॅ चर ंग कंपनी आहे यांना या यातला अनुभव आहे. 
यानंतर आ ह  आरएफपी तयार केला याम ये अशा अट  व शत  घात या क  पह ले तीन 

वष यांना काह  दयायची गरज नाह . नंतर चौ या आ ण पाच या वषाला ५ ट के यांच 
शेअर ंग असणार, सहा या आ ण सात या वषाला १० ट के शेअर ंग असणार, आ ण आठ या, 
नव या वष  १५ ट के नंतर २० ट के, दर यान या काळाम ये पुण टाफ यांचा असणार. 
मशीन आता बंद असली तर  यांनी ती रपेअर क न यायची आहे. २०१२ म ये घेतल ंहोत 
ते मशीन. ते हा वैदयक य वभागाने वत: पोजल पुटअप क न ते मशीन खरेद  केल ंहोतं. 
आप याकडे तस ं वॉलीफाईड याम ये ड डॉ टस नाह त. तेवढा टाफ पण नाह य. आ ण 
तस ंफ  वायसीएम या पेशंटवर चालवायला तस परवडणार पण नाह .  
मा.आशा धायगुडे-शडगे- स मा. महापौर साहेब, आ हाला पण खुलासा हवा आहे. आ हाला 
सांिगतल ंपा हजे आमहाला खुलासा िमळाला पा हजे ना साहेब. या माणसाकडे या पदाचा 
अिधकार आहे यांनी आ हाला मा हती दयावी. यां याकडे अिधकार आहेत यांनी खुलासा 
दयायचा आ हाला. जीबीला हा वषय आहे ना महापौर साहेब मग यां याकडे मा हती का 
नाह . यांनीच मा हती दयावी आ हाला.  
मा. महापौर- डॉ. पंड त एचबीओट चा खुलासा करा. 
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मा.डॉ.प ाकर पंड त (अिध ाता, वायसीएमएच) - मा. महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मा. 
सभागृह. मी डॉ.प ाकर पंड त. मी एमड  केले आहे. साडेछ ीस वष शासक य वैदयक य 
महा वदयालय आ ण ससूण णालयाम ये सेवा केली आहे. २०१६ म ये महापािलके या 
मागणीव न शासनाने मला पद यु र सं था थापन कर याकर ता पंपर  िचंचवड 
महापािलके या वायसीएम णालयाम ये ितिनयु  केले. ते हापासून मी गेली पंचवीस 
म हने महापािलके या सेवेत आहे. अगोदर मी ा यापक आ ण वशेष काय अिधकार  होतो. 
आ ण दोन मह यापवू  मा याकडे अिध ाता पदाचा कायभार दे यात आला आहे आ ण आठ 
दवसापूव  मला अिध ाता पदाचे अिधकार दे यात आले. 
मा.आशा धायगुडे-शडगे- स मा. महापौर साहेब, अनेक गो ी आम या माघार  घडतात आ ण 
आ हाला काह च याचा प ा नसतो. आ हाला याचा खुलासा िमळाला पा हजे.  
मा.आयु  - मा. महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, मा. सभागृह आता वषय मांक ७ 
या संदभात मी स व तर खुलासा क  इ छतो. डॉ. अिनल रॉय यां याकडे एमओएच 

पदाचा आ ण संपुण वैदयक य पदाचा पदभार अस यापासून ते हा वषय हाताळत अस याने 
यांनाच आताच हे सादर करण करणेसाठ  यां याकडेच हा वषय ठेवलेला आहे. यामुळे 
यां याकडून हे सादर करण झालेले आहे. डॉ. पंड त यांनी आता आपली ओळख क न दली 

आहे. ते आप याकडे २०१६ सालापासून शासक य ितिनयु वरती महानगरपािलकेकडे 
पद यु र सं था थापन कर यासाठ  आप याकडे ितिनयु  केलेले आहेत. ते हापासून दोन 
वष आप याकडे वायसीएम येथे पीजीआय थापनेसाठ  ते आप याकडे कायरत आहेत. 
पीजीआयची आप या इथ ंऑग ट २०१८ म ये एमसीआय यां या वतीन तपासणी करणेत 
आली. तपासणी के यानंतर पीजीआय इ ट टयूट थापन हो यासाठ  जी मह वाची ुट  
एमसीआयकडून काढणेत आली. या याम ये आप या पीजीआयला ड न कायम व पी िनयु   
नसण ेह  सवात ाथिमक ुट  या याम ये होती. ह  ुट  दूर कराय या अनुषंगाने मला 
सभागृहाला हे नमुद करावयाचे आहे क  आता आप या इथ ं जी वायसीएमम ये त  
डॉ टरांची कमतरता असते ती भ न काढ यासाठ  आप या इथ ंपो ट ॅ युएट इ टट टयूट 
थापन कर याचा िनणय २०१४ म ये या सभागृहाम ये घे यात आलेला आहे. याची 

कायवाह  आपण कर त आहोत ती कायवाह  होत असताना आप याइथ ंत  डॉ टस आ ण 
त  वदयाथ  आप याकडे पो ट ॅ यूएट िशकत आहेत ते आप याकडे २४ तास उपल ध 
होतील हया हेतूने आपण पीजी इ ट टयूट थापन केली. या यासाठ  भरती या आपण 
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कं ाट  त वावरती गे या दोन वषापासून आपण करतो आहोत आ ण सुमारे ४७ ते ४८ 
डॉ टस आप याकडे आता उपल ध झालेले आहेत. माञ अंितमत: पीजीआय आप याकडे 
थापन होणेसाठ  आप याला ड नची िनयु  करणे आव यक आहे. या पदाची भरती या 

देखील आपण पूण केलेली आहे. पण स या या कालावधीम ये पीजीआय जोपयत अंितमत: 
मंजूर होत नाह  तोपयत आपण ह  कं ाट  त वावर भरती करत आहोत. ती परमनंट भरती 
आपण क  शकत नाह . आ ण हणूनच आता आपण कं ाट  त वावरती ड नची भरती 
केलेली आहे माञ ते जू हो यासाठ  अदयाप तीन म ह याचा कालावधी िश लक आहे. 
दर यान या कालावधीम ये पीजीआय आप याला मंजुर हावे याकर ता या पदाचा कायभार 
दे यासाठ  आप याकडे उपल ध असले या आ ण वॉिलफाईड असले या डॉ टस मधून 
यांची िनयु  करण ेआप याला आव यक अस याने शासक य ितिनयु वरती आप याकडे 

कायरत असलेले, ३८ वषाचा अनुभव असलेले ा यापक असलेले डॉ. पंड त यांना आपण ड न 
या पदाचा पदभार दलेला आहे. एमसीआय या गाईडलाई स सु दा ड नची काय कत ये 
असावीत. या या अनुषंगाने आपण काय ववरण देखील गे या आठवडयाम ये याचे आदेश   
िनगमीत केलेले आहेत. या या अनुषंगाने आप या इथ संपुण वायसीएम दवाखाना हा डॉ. 
पवन साळवे यां या ओ हरऑल सुपर हजीन खालीच ठेवणेत आलेला आहे. मा  
वायसीएममधील शासक य कारभार आता यापुढे ड न यां यामाफत केला जाणार आहे. 
याक रता एमएस, वभाग मुख हे आप याकडे ववीध वभाग आपण थापन कर त आहोत 

ते वभाग मुख यां या मा यमातून तां क व पाची रचना देखील करणेत येत आहे. ह  
या होत असताना डॉ टर पंड त यांना आता आपण ता पुरता पदभार दलेला आहे. मा  

एचबीओट चा वषय प ह यापासून डॉ टर रॉय हातळत अस याने यांनाच आतापयत हा 
वषय हाताळ याचे अिधकार मा याकडन दे यात आलेले आहेत आ ण याच अिधकारान 
यांनी या वषयाचे सादर करण केलेले आहे. भ व याम ये याचा स व तर कायपदभार डॉ टर 

पंड त यां याकडे देऊन यां यामाफत याच स व तर हॅ डलीगं करणेत येणार आहे.  
मा.आशा धायगुडे-शडगे - मा. महापौर साहेब, मा. आयु साहेब, मा. सभागृह. आताच आयु  
साहेबांनी सांगीतलेल आहे क  मी डॉ. पंड त यांना चाज दला. तु ह  यां याकडे चाज दला. 
मला वाटत ंक  ड न या पदाकड आपण असा चाज देऊ शकतो का. वायसीएमचा एमओएच हे 
अ यंत जबाबदार चे पद आहे, मा.महापौर साहेब, आज आपण मगापासून सभागृहाम ये 
ओरडतोय क  आम या पीएमपीएमएलवर अ याय होतोय. आम या अिधका-यावरती अ याय 
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होतो. इथ ंकाय चाललय आप याच चावड खाली. हे सु दा आपण बघण गरजेच नाह  का.  
इथ ं यायच इथ फ  आपण भुषणिगर  करायची आ ण ितकड जाऊन पीएमपीएमएल 
आप याकडे नाह  या या वरती बोलायच.ं परंत ुया सभागृहाम ये काय घडतय, आप या 
मागे काय घडत याची सु दा आप याला क पना नकोय का. आज तु ह  वायसीएमचा 
एमओएच बदलून आमचा तमाशा केलात. दोघां याकडे चाज ठेवलेत. माग या वष  डॉ. रॉय 
आ ण डॉ. साळवे हे दोन एमओएच एकाच वभागासाठ  असू शकतात का याचा खुलासा 
आता आपण या ठकाणी दयायचा. आ ह  काह  गो ी डोळयाआड करतो, क  चला हरकत 
नाह  काह  गो ी चांग या होणार असतीलतर, िश त लागणार असेलतर आपण सु दा काह  
गो ीकड दुल  केलं पाह जे हणून आ ह  ग प बसतो याचा अथ हणजे यांची जबाबदार  
काय आहे पीजीआय इ ट टयूट थापन करणे. यां याकडून घोर चुका झाले या आहेत या 
महानगरपािलके या कामाम ये ती या याकडे आपण एवढा मोठा पदभार कसा देऊ शकता. 
आज एमओएचसारख ंजबाबदार पद आहे. इथे आ ह  १३३ नगरसेवक आहोत, इथे आ ह  
िनवडून आलेलो आहोत, आ ह  हजारो नागर कांच ितिनधी व कर यासाठ  सभागृहात येतो. 
आज आमचा एक एक पेशंट आम या येथील डॉ टसना माह त असतो मग आता आ ह  
यां यासाठ  ड नशी बोलायचे का. स मा. आयु  साहेब आपण या प दतीने इथ ंवागताय. 

तु ह  या ठकाणी खुलासा दयायचा. स मा. महापौर साहेब तु हाला मी या ठकाणी सांगू 
इ छते क  बीपीएमसी ऍ टम ये एमओएचचे पद आहे, परंत ु ड नचे पद हे बीपीएमसी 
अ टम ये नाह . मग एका ड नला आपण अशा कारचा चाज देऊन मा या शहरातील हजारो 
नागर कां या जवाशी खेळत नाह  आहोत का. मा या शहरातील नागर कां या जवावरती ह  
महानगरपािलका चालते. तुम या मा या आयु ां या जवावरती चालत नाह . याचा वसर 
स मा. आयु ांना पडलेला आहे असं मला या ठकाणी नमुद करावस वाटत.ं स मा. महापौर 
साहेब आपण एमओएच पदाबाबत तु ह  आ हाला खुलासा करा, आमच अ ान असेल क  
ड न आ ण एमओएच पद या दोन पदांना बीपीएमसी अ टम ये ड न या पदाला आप याकडे 
परिमशन आहे का. स मा महापौर साहेब मी आणखी सांग ू इ छते क  ४५ अनुसार 
एमओएचचे पद हे सं वधानीक पद आहे. ते फ  िसट  इं जिनअर लेखािधकार  मा या मते 
फ  चार लोकांनाच हे पद बीपीएमसी ऍ टम ये तरतूद आहे. परंत ु हे जे ड न हणून 
आप याकडे डॉ. पंड त आलेत ते आप याकडे पीजीआय इ ट टयूट थापन कर यासाठ  
आले. २०१७ म ये यांनी या ठकाणी शासनाकडे २० लाख पये भरण ेअपे त होते. यांची 
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नजरचूक हणजे यांचा हेत ूकाय होता ते आ हाला कळला नाह . आपण सांगतोय क  
आपण कॉलेज चाल ूकरतोय वगैरे. कॉलेजम ये एमबीबीएसच िश ण आ ण पीजीच िश ण  
एक त िमळते. आज आपण इथे पीजीआय चालू करतोय. ते पीजीआय चाल ूकर याची 
जबाबदार  डॉ. पंड त यां यावर होती,  या या इत या मोठया घोर चुका आहेत क  यांनी 
यावेळेला २० लाख भरायचे होते तर २ लाख पये शासनाकड भरले नाह तर २०१७ पासून 

आप या कामकाजास सु वात झाली असती. डॉ टर भरतीला सुरवात झाली असती. त बल 
एक वषाचा कालखंड यां यामुळे माझ शहर मागं पडल ं अशा अिधका-याला आपण 
एमओएचचा पदभार देतो ह  कोणती प दत आहे. आ ह  काय इथे वेडे हणून आप याला 
दसतो. स मा. महापौर साहेब आतासु दा दहा वषयांसाठ  साहेब चुक चे असेल तर आ हाला 
लगेच सांगा. आता सु दा दहा वषयांसाठ  मा यता िमळाली, फ  सात वषया याच कामाची 
पुतता झालेली आहे. आज सु दा आप याकडून तीन वषयांची पुतता नाह . जे काम दलयं 
या कामासाठ  ते इथे आलेले आहेत. यांनी तेवढच काम बघ याची जबाबदार ने केले 

पा हजे. आप या महानगरपािलकेचे जे कामकाज चालत ं या याम ये मला वाटते क  १३३ 
नगरसेवकांचा वषय या ठकाणी अिधका-याशी अस यापे ा स मा. आयु साहेब आ हाला 
आमची कामे होणे. आम या महानगरपािलकेतील नागर कां या काह  अडचणी असतात. हे 
सोड वणे हे आमचे काम आहे. वैदयक य अिधकार  हणून खरतर एकच पद असते. ती कशी 
काय किमशनरसाहेबांनी दोन पदे दली. कोण या अिधकारान े दले यांनाच मा हती. आपण 
हणतो जाऊ देत नका हा वषय सभागृहाम ये चचला आणायला हणून आ ह  टाळतो. 
याचा अथ असा नाह  क  आपण काह ह  करायच.ं पण कोणता अिधकार आहे ते यांनी 

आ हाला सांगावं. याचबरोबर स मा. आयु साहेब आपण ड न पदासाठ  आप याकडे 
इ टर ह व घेतले होते बरोबर आहे. आ ण या ठकाणी वाबळे नावाचे डॉ टर यांचे आपण 
िसले शन केले. आता ते आप याकडे न आ यामुळे आपण ड नचा चाज देवून टाकला. आता 
आपण यां याकडे चाज दला. मग आपण सेकंड माणसाला ेफर स का दला नाह . वाबळे 
यांचे िसले शन झाले होत.े परंत ुिसले शंनंतर तीन म हने यांनी तुमची वाट पा हली इतक 
यो य नाह , यावेळेला आ हांला वाटल क  राहूलदादा महापौर हायला तयार नाह तर तर 
द ुसरा सेकंड य  कोण आहे याला लगेच शोधल पाह जे. परंतु ते येत नाह त हणून तीन 
मह ने आम या शहराचा वकास खुंट याच काह  कारण नाह . आपण दोन नंबर या य ला 
कॉल सु दा केला नाह . या एकएक ट यानंतर आज अशी कंड शन आहे क  आपण 
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वायसीएम म ये २५० बेडचे असणार हॉ पटल आज ७५० बेडवर गेलंय. हणजे िन तपणे 
ह  चांगली गो  नाह य एका अथाने वचार केलातर. पेशंटची सं या वाढते या यामुळे बेड 
आप याला वाढवावयाला लागतात. परंत ुलोकसं या देखील ितत याच माणात वाढतेय. हे 
सु दा आपण ल ात घेतले पा हजे. पु हा आप याकडे लोकसं या वाढ यामुळे बेड 
वाढ व याची गरज लागली आ ण आपण ती वाढ वली सु दा. परंत ुती वाढवीत असताना 
आपण आजपयत एमओएच हणून यां याकडे जबाबदार  असायची ते पुणपण ेवायसीएमचा 
कारभार बघ याचे काम करायचे. परंत ुआता डॉ. देशमुख यांना फ  नसस बघ याचे काम. 
नसस िनयु  कामकाजाचे वाटप असेल. वॉड स ्असतील यांचे कामकाज वाटप इ याद  
यां याकडे दले गेले आहे. साहेब एखादया माणसाची इतक  अवहेलना करणे, कारण यांनी 

सु दा आम या शहरासाठ  काम केलेले आहे. हे आपण या ठकाणी नाका न चालणार नाह .  
माग यावेळेस नाव न घेता मी बोलले होते. डॉ. पंड तांनी कशा कार या िश या, िश या 
साहेब, डॉ टर आहेत ते ड न हणून आता आप या महानगरपािलके या वायसीएमएचची 
जबाबदार  ते आता पाहतात. हणून मी मगाशी नाव न घेता बोलले होते सभागृहाम ये. क  
एखादया अिधका-याला िश या दयाय या आ ण तु ह  यांना लेखी मागायच, आ ण यांनी 
दल सु दा या यावर तु ह  काय केलं. तुम यावर दबाव येतो क  काय. आम या 
महापौरांचा येतो का, प ाचा येतो का नगरसेवकांचा येतो. अशा कारे तुम या सु दा चुक या 
गो ी आ ह  सभागृह सहन करणार नाह . १३३ नगरसेवकां या मा यमातून चालणारे 
वायसीएम आहे आ ण वायसीएमची उभारणी आम या शहरातील करदा यां नागर कां या 
जीवावर आहे. आ ण जर मा या नागर कांचा जीव धो यात असेलतर अशा य कडन 
आ ह  सु दा या ठकाणी काम क न घेणार नाह त याची सु दा तु हांला जाणीव असली 
पाह जे. स मा.महापौर साहेब, या एचबीओट  वषयावरती आ ण डॉ. पंड त या दो ह  
वषयावरती या ठकाणी खुलासा िमळावा. एचबीओट  मशीनला आमचा अजीबात वरोध नाह . 
परंतु याची बी हे थ केअर सारखी अव था होवू नये. ते मशीन रपेअर ंग केल, ए स वाय 
झेडला तु ह  काम दलं, आजीबात फार मोठ  अम ट आहे अस े वाटत नाह . पाच सात 
वषापुव  आपण तीन कोट . घालून बसलोच आहोत या या याजात सु दा आपण 
एचबीओट  मशीन आणु शकलो असतो. परंतु आता फार चचा कर यात मजा नाह . परंत ु
या याम ये सु दा आप या शहरातील नागर कांना ते कस फुकट करता येईल कंवा कमी 

पैशात देता येईल याचा वचार सु दा करण आव यक आहे. तर  आयु  साहेब याम ये 
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असे या क  शहरातील नागर कांना मोफत आ ण बाहे न लोक मशीनसाठ  येतील शहरा 
बाहेर या लोकांकडून काय चाजस यायचे आहेत ते या. परंत ु या शहरातील नागर कांना 
मोफत उपचार दयावेत अशी या ठकाणी उपसूचना करत े आ ण स मा. महापौर साहेब, 
मा.आयु  साहेब आपण डॉ.पंड त सरांना जो चाज दला आहे या यावरती वचार करावा 
लागेल नाह तर मला सु दा मा या वैय क भूमीकेम ये पञ यवहार करावा लागेल. एवढ 
बोलून थांबते, जय ह द जय महारा . 
मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खर हणजे 
वायसीएम हॉ पटलमधील एचबीओट  मशीन या संदभात आज या या सभेम ये गे या पाच-
सात वषापुव  ह  मशीन तीन कोट  पयाला खरेद  केली या यानंतर ह  मशीन धुळखात 
पडलेल आहे. या मशीन या मे टेन ससाठ  हा वषय येथे आलेला आहे. मा.महापौर साहेब, 
खरे हणजे एचबीओट  मशीनचा वषय असताना गे या दोन वषापासून वायसीएम 
हॉ पटलम ये या या वेळेला आ ह  जातो यावेळेला हॉ पटलम ये असणा-या डॉ टरांची 
सं या, या ठकाणी असले या णांची अव था आ ण सात यान डॉ टरांची कमतरता ह  
गे या दोन वषापासून आ ह  या वायसीएम हॉ पटलम ये बघतो. या ठकाणी कोण य  
आहे, कोण अिध ाता आहे, कोण ड न आहे या याशी आ हांला देणंघेणं नाह . गे या दड 
दोन वषापासून या वायसीएम हॉ पटलची सुधारणा हावी या ठकाणी डॉ टर यावेत यासाठ  
या महानगरपािलके या मा यमातून या पीजी इ टट टयूटची थापना कर यासाठ  आपण 
गे या दड वषापासून य शील आहेत. हे पीजी इ टट टयूट चालू करायच, आपण 
एखादया य ला डोळयासमोर ठेवून आपण काह  करतोय क  काय अशा प दतीचा 
या ठकाणी िच ह उप थत केलं जातय. परंतु या ठकाणी आमची एक कळकळ ची वनंती 
आहे क  या ठकाणी डॉ. साळवे असतील, डॉ. अिनल रॉय असतील कंवा आता आपण यांना 
िनयु  केले आहे ते डॉ. पंड त असतील आमची एकच तळमळ आहे य  कोणीह  असू दया 
परंतु गे या दड दोन वषापासून या इ टट टयूटची काय अव था आहे, डॉ टरांची काय 
अव था आहे, वायसीएम हॉ पटलम ये कशाम ये इ े ट जा त आहे हे गे या दड दोन 
वषापासून आ ह  या ठकाणी बघतोय. आयु  साहेब आपण या ठकाणी डॉ. पंड त यांना 
िनयु  केल आहे. मला असं वाटत क  गे या एक दड वषापासून डॉ. रॉय असतील कंवा 
डॉ.साळवी असतील आताच नवीन डॉ.पंड त यांची अिध ाता या पदावर िनयु  केली. आपण 
यांना सहा मह याचा अवधी देवू यात. सहा मह या या कालावधीम ये यांनी जर का हा 
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वायसीएमचा कारभार या ठकाणी सुरळ त नाह  केलातर ख-या अथान मला असं वाटत क  
य ेम कर यापे ा हे वायसीएम हॉ पटल सुधराव, या ठकाणी पीजी इ टटयूट यावी 
आ ण या ठकाणी डॉ टस अिधक यावेत यासाठ  आपण सगळेजण य शील राहूयात. जे 
काह  झाल दड दोन वषापासून आपण पु हा पु हा या च ाम ये कुठेतर  पड यापे ा 
आप याला पंपर  िचंचवडम ये असणा-या णांची ख-या अथाने जर सेवा करायची असेलतर 
या वायसीएम हॉ पटलम ये येणार  पीजी इ टटयूट आहे ती वाढ याकर ता यासाठ  
आपण सगळयांनी या ठकाणी य  केला पाह जे अस मला वाटत. आ ण हणून आयु  
साहेब तु ह  या ठकाणी डॉ. पंड त यांची नेमणुक केली असेल तर  यांना टागट दया आ ण 
टागट देत असताना चुक या प दतीने काम करणारे अिधकार  जर या ठकाणी असतीलतर 
या ठकाणी डॉ टर पंड तां या मा यमातून कारवाई करा आ ण चुक चे काम करणारे जे काह  

आप या वाथापोट  कंवा य गत पोट  या ठकाणी काम करतात अशा अिधका-यांना कंवा 
आशा डॉ टरांना घर  पाठव याच काम डॉ.पंड तां या मा यमातून करा.वायसीएम हॉ पटलची 
खंत खर हणजे पंपर  िचंचवड शहराम ये असणा-या सवसामा य नागर कांना आहे. 
आम याकडे यावेळेला ण येतात यावेळेला सांगतात क  तीथ गे या यानंतर काय 
अव था आहे ती, तेथील टॉयलेट कसं असतं, डॉ टर काय टमट करतात आ ण कशा 
प दतीने केल जातं. हे असे अनेक वषय या ठकाणी बोल यासारखे आहेत परंतु आजचा 
वषय फ  एचबीओट चा आहे. हे तीन कोट  पयाच मशीन आपण या ठकाणी पडून ठेवलेलं 
आहे. हे मशीन कती णांना वापरल जाणार आहे, कशासाठ  वापरल जाणार आहे याची 
आ हांला नगरसेवकांना थोड  बहुत कमी अिधक मा हती असु शकते. परंतु तीन कोट च 
मशीन ॅ पम ये वकायच का, का ते रपेअर क न पु हा णासाठ  वापरायचं हा वषय 
ख-या अथाने आज या वषयपञीकेवरती आलेला आहे. मी मा.महापौर साहेबांना वनंती करेल 
क  हा जो एचबीओट चा वषय आहे या यावरतीच ख-या अथाने चचा झाली पाह जे आ ण 
या यावरच सगळयांनी चचा करावी अशी मी वनंती करतो आ ण थांबतो, ध यवाद.  
मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आज या ठकाणी 
एचबीओट  मशीन चालवायला दे यासाठ चा वषय आलेला आहे. ऑपरेशन आ ण मे टेन स 
करता एचबीओट चा वषय आणलेला आहे. आमचे नामदेव ढाके नवीन आहेत, नामदेव दादा 
या वषयाचा पाठपुरावा वलास म डगेर  यां या सौभा यवती वषाताई वलास म डगेर  यांनी 
केला. वरोध यांनी केला होता. याचा पाठपुरावा जतके काह  मु यमंञी आहेत सगळयांना 
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यांनी केला, तो काह  त कालीन स ाधा-यांनी केला न हता आ ण मीह  केला नाह . मा या 
सभागृहातील सहकार  हणून मी यांना सहकाय केल. वरोध का केला होतातर मिशनची 
कमंत जा त आहे असं आ हांला कळाल न हतंतर ते कागदोपञी िस द झाल होतं आ ण 
हणून वरोध झाला. आपण उठलात, आपण बोललात, धाप,धाप,धाप,धाप काह तर  

बोललात, कोणाचा वरोध कशाला आहे, काय आहे याची मा हती या मागचे सभावृ ांत 
वाचा. मी जर मा.महापौरांना वंनती केली हात वर क न मला बोलायला दोन िमनीट संधी 
दया याच कारण असं आहे क  यावेळेस आ ह  वरोधी प ात होतो, वषाताई म डगेर  
या ठकाणी एकटयाच बोलाय या आ ण यांना सहकार  हणून मी यांना सपोट करायची. 
माझ नैतीक कत य आहे, आज मी स ेत बसले हणून मी काह ह  करेल का. नाह  करणार, 
नाह  चालणार असं. मा.महापौर साहेब, मशीन आणली, मशीन या ठकाणी आता आहे, 
यायची न हती, घेतली. यायला पाह जे होती, कुठे अशी सु वधा नाह . आपण घेतली तीला 

आता ऑपरेशन मे टेन स करता जी कुठली सं था मागते यांना दे या यासाठ  या ठकाणी 
आपण वषय आणलेला आहे. एफआरपीसाठ  वषय आणलेला आहे, दुसरा कशासाठ  वषय 
आणलेला नाह . हे जर  खर असल क  चालू केली पाह जे का, केली पाह जे. आशाताईनी 
आता सांगीतल क  शहरातील नागर कांकडून पैसे घेवू नयेत, बाहेर या नागर कांकडन पैसे 
या.  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, मला वाटत डॉ. रॉय यांनी सांगीतल होतं क  या 

मशीनम ये बस यानंतर या डॉ टरांच जो कोण असेल ते उपचार करणारे या डॉ टरांच 
वय सु दा वाढणार नाह  इतक  चांगली मशीन. मशीन ब ल आमचे आ ेप न हते मशीन या 
मेक ब ल ऑ जे शन होतं. ते कोणी घेतले होते याचाह  ऊहापोह झाला पाह जेनां, का नाह  
झाला पाह जे. उदया पञकारांनी छापू देत क  स ाधार  वषा वलास म डगेर  यांची भूमीका 
इथे बदलली, चालणार आहे का आ हांला, नाह  चालणार, मा या प ाचे आहेत नां, मी कसं 
खपवून घेणार. आ ण हणून मा.महापौर साहेब, या ठकाणी माझ हणणं मांडण यो य आहे.  
मशीन चांगली असेल, गे या अनेक दवसाम ये आपण तीन वषाम ये यांना काय िश ा 
दयायची ती दलेली आहे. आता आपण हा वषय मशीन चालू कर याक रता आणतो डॉ. रॉय 
आपण सांगीतल क , हणजे मला जोपयत आठवतं या सगळया मशीनची देखभाल, 
द ु ती, चालव याची जबाबदार  मनालीवा यांची आहे, आपली न हती. तशी माझी मेमर   
ब-यापैक  ाँग आहे मला चांगल आठवत आहे. आ ण हणून यांनीच ती जबाबदार  यावी 
या मताची मी होते. परंतु गे या तीन चार वषात जे काह  या सभागृहाम ये घडल ं यानंतर 
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आताजर आपण काह  नवीन पाऊल उचलणार असूतर, आता आप याला ठेकदाराकडून पैसेतर 
परत घेता येणार नाह त. मशीन कोणी यायला लावली होती, कशी यायला लावली होती हे 
सव ूत आहे, सगळयांना माह ती आहे काय झाल ते. यावेळेस या त कालीन स ाधा-यांचा 
तो वषय होता. यांनी वषय यां या वाथापोट  केला असता का असं आजतर  मी हणू 
शकत नाह  परंतु ऑ जे शन माञ िन तपणे र कमेवर होतं आ ण मेकवरती. आ हांला 
सांगीतल होतं क  वदेशातन मशीन येणार आहे. आ ण मग नंतर काय झाल आप या 
एमआयड सीम ये याचे पाट तयार केले आ ण ट याट यानी ते वायसीएमम ये आले. अशा 
खुप रंजक कहा या या याम ये आहेत, या कहा या पण तु ह  सोडून दया. या 
कहा या या बरोबर आज याची जबाबदार  िन तपणे महानगरपािलकेचे आयु  हणून 
आपली आहे. याच बरोबर मा.महापौर साहेब, या सभागृहात या वषयाशी सूसंगत जर काह  
वषय असतील तर िन तपणे यावरती बोल याचा सु दा या सभागृहाम ये िनवडून आलो 
हणून आमचा अिधकार आहे. डॉ. पंड तावरती चार मह यापुव  साहेब आपलीच भुमीका 

वेगळ  आहे. आज तु ह  भूमीका का बदलली मला मा हती नाह . आज तु हांला ते स म 
वाटत असतीलतर तुमचे तु हांला लकलाभ. पण आमचे जे ते दोन अिधकार  आहेत डॉ.रॉय 
आ ण डॉ.साळवी यां याकडे तु ह  काय देणार आहेत आ ण असा एखादा नवीन पदभार जर 
देणार असाल एखादया मोठया पदावरती कोणाला देणार असालतर या सभागृहात मांड यात 
येईल पु हा, एवढ  तर अपे ा आ ह  तुम याकडन बाळगतोनां, का नाह  बाळगणार. 
आ हांला कळाल पाह जे क  कोण कोण या पदावरती बसतं आ ण का बसवल गेलं. एक कडे 
तु हांला आठवत असेल मी चेअरमन असताना मी असच बोलले होते आपल पीजे 
इ टट टयूट चालू हो यासाठ  क  जथे यांनी वीस लाख भरायचे होते ितथे दोन लाख 
भरले. आ ण यांनी सांगीतल क  माझ ल च नाह  मेल आला मलातर. अशी जर 
जबाबदार म ये यांनी कुचराई केली असेलतर यांना हे पद देताना कमान आ हांला 
व ासात या. आ ह  हणणार नाह त आ हांला वचारा. वचारलतर आ ह  शंभर ट के 
सांगु, ते ऍ से टेबल नाह त. या दोन अिधका-यांना काय देणार. यांनी काय काम करायचं का 
यांना असेच पगार दयायचे. यांना पळवानां साहेब, ईलीजीबल आहेत, चांगले आहेत काम 
क न या. महापािलकेत कोणी काय चांगल काम करतच नाह  का, मग नसेलतर सगळे 
ितिनयु वर आणा इकडची आम या डा या बाजूची जी रांग आहेना ते सगळे ितिनयु वर 

आणा आमच काह ह  हणण नाह . पण चांगल काम करत असतीलतर यांना चांग याची 
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शाबसक  दलीच पाह जे या मताची मी आहे. मला डॉ.रॉय आ ण डॉ.साळवी यांची बाजू 
यायची नाह . २००७ ला मी पह यांदा िनवडून आले मलातर कळायचच नाह  डॉ.साळवे 

कडन बोलायच का डॉ.रॉयकडून बोलायचं, डॉ.साळवे कडन बोलायच का डॉ.रॉयकडून बोलायचं. 
आ ण एवढा तो पाठिशवणीचा खेळ आ ह  पाह लेला आहे. परंतु याम ये सु दा जे काह  
चांगल होत या चांग या य या आ ह  पाठ शी राह लो. दो ह  माणस आहेत. तु ह च 
साहेब आता पाच सहा मह यापुव  डॉ.साळवीना पदभार दला. आता यांचा पण काढला. 
तु ह  ता पुरता जर  दला असेलतर कमान सांगाना साहेब. आ ह  या दोघाना फोन 
केलातर दोघह  हात वर करतात, आ हांला काह  मा हती नाह , दोघह  नॉन टॉप. आता 
यां यातर दोन लाख भरायचे का वीस लाख भरायचे हे यां या ल ात राहत नाह . मग 
वॉडातला पेशंट असेलतर याचं कस ल ात रहायचं. डॉ.रॉयला आ ण डॉ.साळवीना मा हती 
आहे क  िसमा सावळ या वॉडातला पेशंट असेलतर झोपडप ट तला असेल. नाह  केलतर 
काय दंगा होतो. बील कमी कराव लागत का नाह  कराव लागत. काय कॉश स यायच हे 
यांना चांगल मा हत होत ं कारण क  ते या शहरातले आहेत. तु ह  यांना काय दल 

या याशी मला काह  घेणंदेणं नाह . तु ह  जर यांना ड न केल असेलतर ड न पुरतच 
मयाद त राहू दया. यांना इकड आणु नका, यांना यांची जबाबदार  पार पाडू दया. ते 
कॉलेज एकदा चालू करा. जे काय आपण चालू करणार होतो यासाठ  आपण जागा केली 
बाक  सगळया गो ी या िनवीदा के या आ ण आज जर आपण या दोघांना रकाम करणार 
असालतर ते पण यो य नाह  आ ण यांना सु दा काम दया. मगाशी अशाताई हण या क  
एका यानात दोन तलवार  का. मी हणल यानच काढुन टाकली ताई. ह  तलवार नको 
आ ण तीह  तलवार नको. पण यातन िन प न काय झालं. आ ह  माग यावेळेसच तु हांला 
सांगीतल होतं साहेब, क  शहराचे दोन भाग करा. या दोघांकड समसमान जबाबदार  दया 
आ ण दोघानाह  काम क  दयात, तेह  नाह  केलं. आज तु ह  तीसराच माणुस आणला. 
यामुळ या महापािलकेचा  येक कमचार  वचार करेल क  मी कोणा या पाठ शी जायच 

का नाह  जायच यांच समथन यायच का नाह  यायचं. कारण वेळ आलीतर आ ह  
कोणा याह  पाठ शी राहत नाह त ह  भूमीका आमची यो य नाह . यामुळे मा.महापौर साहेब, 
कमान तु ह  नगरसेवक होतात आप याला मा हती तर  पाह जे. तु हांला मा हती असेल 
तु ह  मोठया पदावर आहेत हणुन. आता आ ह  पदावर नाह त, नगरसेवक आहोत, 
कायकत आहोत. ने यांनी कायक याना सांगीतल पाह जे. आमची अपे ा एवढ च आहे क  
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आ हांला तु ह  कळवा. हे जे काय दोन चार लोकांम ये चालल आहे ते बंद करा साहेब, हे 
जर तु ह  नाह  बंद केलनां, साहेब पुढ या काळाच िचञ चांगल नसेल आ ण राहूल जाधवांना 
चांगलच मा हती आहे. तु ह  कती पण जोर लावा, नाह च करायच ठरवलना तर नाह च क  
देणार. मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, राजकारण मी पह लह  केलं नाह  आ ण आजह  
करणार नाह  आ ण या यापुढेह  क  देणार नाह  जे काह  असेल ते सांगा, सांगा हणतो 
तु हांला, वचारा नाह  हणल. मा.महापौर साहेब, दोन डॉ टरांकडे तु ह  जे काह  
यां याकड कुठलह  पद ठेवल नाह , यांना तु ह  रकाम ठेवलेल आहे यांना तु ह  काय 

क  देणार आहेत, यांचा काय वचार करणार आहेत. ते तु ह  सांगायच आहे.  
मा.महापौर -  हा वषय मंजूर कर यात 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. 
      -----  
(सभागृहात ग धळ)  
मा.आरती च धे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
ठराव मांक- ३५२            वषय मांक- ८ 

दनांक- २०/१२/२०१८          वभाग- मा.आयु      

  संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल जा. .नर व/का व/०९/२२५/ 
                 २०१८ द.१६/१०/२०१८ 
         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील मौजे वाकड तालुका 
मुळशी येथील स.नं. ८० पै. मधील मंजूर वकास योजनेतील ३६.०० मी. र याचा वकास 
करणेकामी भूसंपादनाची कायवाह  करणे आव यक आहे. सदरचा र ता वकिसत के याने 
हंजवड कडे जाणे व येणेसाठ  वाहतुक यव था सोयी कर होणेसाठ  ३६.०० मी. र ता 
वकिसत होणे आव यक आहे. मौजे वाकड- हंजवड  या प रसरातील वाहतूक क ड  सम या 
द ूर होऊन वाहतूक यव था सुरळ त हो यास मदत होणा-या अनुषंगाने नाग रकांचे हताथ 
मौजे वाकड येथील स.नं. ८० पै. मधील ३६.०० मी. र याने बािधत होणा-या जिमनीचे 
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भूसंपादन न वन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी अथवा शासन 
िनणय द. १२/०५/२०१५ नुसार मनपाचे ता यात घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 
मा. िनमला कुटे-  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.सोनाली ग हाणे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
            वषय मांक- ९ 

दनांक- २०/१२/२०१८          वभाग-मा.आयु    
                                             

       संदभ – १) मा.अित. आयु  (२) यांचे प  . वभाअक/३/का व/३१६/२०१८ 
                 द.०१/११/२०१८ 
        क  शासना या “ व छ भारत अिभयान” या धत वर रा याम ये “ व छ महारा  
अिभयान (नागर )” राब वणेत येत आहे.  सदर अिभयानाचे अनुषंगाने शहरातील या 
कुटंुबाकडे वत:चे वतं  शौचालय नाह  यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  िनधी उपल ध 
क न शहर हागंदार  मु  करणे (Open Defecation Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश 
आहे. रा ीय जनगणना २०११ नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील एकूण ११,६८४ 
कुटंुबे अिभयानांतगत वैय क शौचालय उभारणी कर ता िनधी उपल ध करणे आव यक 
आहे. सदर अिभयानाचे अनुषंगाने क  शासन व रा य शासन यांचेकडून अनु मे र.  
४,९३,९४,९६१/- व ९,१०,५४,९७४/-  असे एकुण र.  १४,०४,४९,९३५/- अनुदान ा  झाले 
आहे. ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून येक लाभाथ स क  शासनाचे र.  ४०००/- , 
रा य शासनाचे र. . ८०००/- व मनपा ह सा र. . ४०००/- या माणे वैय क घरगुती 
शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येत आहे. व छ महारा  अिभयान ( 
नागर  ) अंतगत महापािलकेने दनांक ३१/१०/२०१८ अखेर केले या कायवाह ची मा हती 
खालील माणे – 
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        प  “अ”   

महानगरपािलकेचे नाव 
पंपर  

िचंचवड      महानगरपािलका 
शेरा 

ज हा               पुण े
 

वैय क शौचालय बांधकामासाठ  अज 

केले या कुटंुबांची सं या 
१५१०२ 

 

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

१५१०२ 
 

मंजूर अजाची एकूण सं या १२२९० 
 

बांधकाम पूण 

झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैय क घरगुती 
शौचालय 

  एकुण बांधकाम पुण-११७६५ 

 

मनपा माफत बांधकाम 

पुण- ७९२४ 

सी.एस.आर(एनजीओ) 

माफत  बांधकाम  - 

३८४१ 

बांधकाम पूण 

झाले या 
शौचालयांची सं या 

सामुदाियक शौचालय ४६५ सीटस 

म हला–२०३िसटस 

कामकाज पूण 

पु ष–२६२ िसटस 

कामकाज पूण 

िनगत करणेत 

आलेला प हला ह ा 
८५४७ लाभाथ  

GOI+GOM=५१२.८२लाख 

       GOI = २०००/-व  

 GOM=४०००/- ह सा 

ULB      =   १७०.९४ लाख  ULB  =२०००/- ह सा 

 
एकुण                  ६८३.७६  लाख 
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         सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान 
(नागर ) अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणेत यावा. 
मा.शिमला बाबर -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
(सभागृहात ग धळ)  
मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब, पुढ ल माणे मी उपसूचना मांडतो- व छ स ह ण 
२०१९ अंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने शहर हागणदार  मु साठ  सामुदाियक व 
सावजिनक शौचालयात कर यात येत असलेली सुधारणा व देखभाल दु ती तसेच शहरातील 
कोणताह  नाग रक उघडयावर शौचास बसू नये याकर ता महानगरपािलका उपाययोजना कर त 
आहे. ODF+, ODF++ मा णत शहर हणजे- शहरातील कोणताह  नाग रक उघडयावर 
शौच/लघुशंका करत नाह  तसेच शहरातील सामुदाियक व सावजिनक शौचालये व छ व 
सु थतीत आहेत. ODF+,ODF++ मा णकरण होणेसाठ  मा.शासनाने दले या सूचना, 
िनकष, घोषणाप ानुसार व शहरात सव नाग रकांसाठ  शौचालय सु वधा पुरेशी उपल ध 
अस यामुळे व शासनाने नमुद केलेले सव िनकष पुण कर त अस याने हरकती व सूचना 
माग वणेत आ या हो या. यानुसार याबाबत कोण याह  कार या हरकती सूचना आले या 
नस याने शासनाचे िनकषनुसार माणीकरण करणेसाठ  शासनास कळ वणेस मा यता देणेत 
यावी.  
      तसेच व छ स ह ण २०१९ अंतगत पंपर  िचंचवड शहरास तीन तारां कत नामांकन 
(3 टार रेट ंग) कचरा मु  शहर (गारबेज  िसट ) करणे कर ता उपाययोजना कर त आहे. 
पंपर  िचंचवड शहर तीन तारां कत नामांकन (3 टार रेट ंग) साठ  शासनाने नमुद केलेले 
सव िनकष पुण कर याकर ता य शील आहे. पंपर  िचंचवड शहर कचरामु  शहर टार 

िनगत करणेत 

आलेलादुसरा ह ा 
७६६१ लाभाथ  GOI+GOM=४५९.६६लाख

        GOI = २०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 

  
      ULB  =१५३.२२ लाख    ULB  =२०००/- ह सा 

 
           एकुण             ६१२.८८ लाख 
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रेट ंगब ल काह  सूचना व हरकती वतमानप ात जाह र सूचना देऊन माग व यात आले या 
हो या. यानुसार याबाबत कोण याह  कार या हरकती सूचना आले या नस याने शासनाचे 
िनकषनुसार तीन तारां कत नामांकन (3 टार रेट ंग) साठ  माणीकरण करणेसाठ  शासनास 
कळ वणेस मा यता देणेत यावी. 
मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 
मा.सोनाली ग हाणे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
 

ठराव मांक – ३५३            वषय मांक- ९ 
दनांक- २०/१२/२०१८       वभाग-मा.आयु        
                                             
       संदभ – १) मा.अित. आयु  (२) यांचे प  . वभाअक/३/का व/३१६/२०१८ 
                 द.०१/११/२०१८ 
 

        क  शासना या “ व छ भारत अिभयान” या धत वर रा याम ये “ व छ महारा  
अिभयान (नागर )” राब वणेत येत आहे.  सदर अिभयानाचे अनुषंगाने शहरातील या 
कुटंुबाकडे वत:चे वतं  शौचालय नाह  यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  िनधी उपल ध 
क न शहर हागंदार  मु  करणे (Open Defecation Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश 
आहे. रा ीय जनगणना २०११ नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील एकूण ११,६८४ 
कुटंुबे अिभयानांतगत वैय क शौचालय उभारणी कर ता िनधी उपल ध करणे आव यक 
आहे. सदर अिभयानाचे अनुषंगाने क  शासन व रा य शासन यांचेकडून अनु मे र.  
४,९३,९४,९६१/- व ९,१०,५४,९७४/-  असे एकुण र.  १४,०४,४९,९३५/- अनुदान ा  झाले 
आहे. ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून येक लाभाथ स क  शासनाचे र.  ४०००/- , 
रा य शासनाचे र. . ८०००/- व मनपा ह सा र. . ४०००/- या माणे वैय क घरगुती 
शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येत आहे. व छ महारा  अिभयान ( 
नागर  ) अंतगत महापािलकेने दनांक ३१/१०/२०१८ अखेर केले या कायवाह ची मा हती 
खालील माणे –           
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                                              प  “अ” 

महानगरपािलकेचे नाव 
पंपर  

िचंचवड      महानगरपािलका 
शेरा 

ज हा               पुण े
 

वैय क शौचालय बांधकामासाठ  अज 

केले या कुटंुबांची सं या 
१५१०२ 

 

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

१५१०२ 
 

मंजूर अजाची एकूण सं या १२२९० 
 

बांधकाम पूण 

झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैय क घरगुती 
शौचालय 

  एकुण बांधकाम पुण-११७६५ 

 

मनपा माफत बांधकाम 

पुण- ७९२४ 

सी.एस.आर(एनजीओ) 

माफत  बांधकाम  - 

३८४१ 

बांधकाम पूण 

झाले या 
शौचालयांची सं या 

सामुदाियक शौचालय ४६५ सीटस 

म हला–२०३िसटस 

कामकाज पूण 

पु ष–२६२ िसटस 

कामकाज पूण 

िनगत करणेत 

आलेला प हला ह ा 
८५४७ लाभाथ  

GOI+GOM=५१२.८२लाख 

   GOI = २०००/-व  

 GOM=४०००/- ह सा 

ULB      =   १७०.९४ लाख  ULB  =२०००/- ह सा 

 
एकुण                  ६८३.७६  लाख 
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          सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान 
(नागर ) अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणेत आला. तसेच व छ स ह ण २०१९ 
अंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने शहर हागणदार  मु साठ  सामुदाियक व 
सावजिनक शौचालयात कर यात येत असलेली सुधारणा व देखभाल द ु ती तसेच शहरातील 
कोणताह  नाग रक उघडयावर शौचास बसू नये याकर ता महानगरपािलका उपाययोजना कर त 
आहे. ODF+, ODF++ मा णत शहर हणजे- शहरातील कोणताह  नाग रक उघडयावर 
शौच/लघुशंका करत नाह  तसेच शहरातील सामुदाियक व सावजिनक शौचालये व छ व 
सु थतीत आहेत. ODF+,ODF++ मा णकरण होणेसाठ  मा. शासनाने दले या सूचना, 
िनकष, घोषणाप ानुसार व शहरात सव नाग रकांसाठ  शौचालय सु वधा पुरेशी उपल ध 
अस यामुळे व शासनाने नमुद केलेले सव िनकष पुण कर त अस याने हरकती व सूचना 
माग वणेत आ या हो या. यानुसार याबाबत कोण याह  कार या हरकती सूचना आले या 
नस याने शासनाचे िनकषनुसार माणीकरण करणेसाठ  शासनास कळ वणेस मा यता देणेत 
येत आहे.  
      तसेच व छ स ह ण २०१९ अंतगत पंपर  िचंचवड शहरास तीन तारां कत नामांकन 
(3 टार रेट ंग) कचरा मु  शहर (गारबेज  िसट ) करणे कर ता उपाययोजना कर त आहे. 
पंपर  िचंचवड शहर तीन तारां कत नामांकन (3 टार रेट ंग) साठ  शासनाने नमुद केलेले 
सव िनकष पुण कर याकर ता य शील आहे. पंपर  िचंचवड शहर कचरामु  शहर टार 
रेट ंगब ल काह  सूचना व हरकती  वतमानप ात जाह र सूचना देऊन माग व यात आले या 
हो या. यानुसार याबाबत कोण याह  कार या हरकती सूचना आले या नस याने शासनाचे 

िनगत करणेत 

आलेलादुसरा ह ा 
७६६१ लाभाथ  GOI+GOM=४५९.६६लाख

        GOI = २०००/-व  

GOM=४०००/- ह सा 

  
      ULB  =१५३.२२ लाख    ULB  =२०००/- ह सा 

 
           एकुण             ६१२.८८ लाख 
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िनकषनुसार तीन तारां कत नामांकन (3 टार रेट ंग) साठ  माणीकरण करणेसाठ  शासनास 
कळ वणेस मा यता देणेत येत आहे.   
 अनुकूल- ८१           ितकूल- ० 

 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमत मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले. 
      ------ 
मा.आरती च धे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
            वषय मांक- १० 
दनांक- २०/१२/२०१८       वभाग-मा.आयु       
 
      संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल जा. .भूिम/२/का व/३३६/२०१८ 
                द.२/१०/२०१८    

२) मा.आयु  यांचेकड ल .भु ज/०५/का व/२४८/१८  

   द.१९/११/२०१८ चे वषयपञ मागे घेणेबाबतचे पञ.  
        पुणे महानगर प रवहन महामंडळा या ता यात स या सुमारे २१०० बसेस आहेत. 
तसेच ता याम ये न याने बसेस दाखल होणार आहेत. या सव बसेसचे पाक गसाठ  
महामंडळास जागा कमी पडत आहे. यामुळे शेकडो बसेसचे पाक ग महामंडळास र यावर 
करावे लागत आहे. सावजिनक सुर ते या कोनातून सव बसेसचे पाक ग संर त जागेत 
होणे आव यक आहे. या बसेससाठ  जागेची आव यकता आहे. मनपा ह तील रका या 
झाले या पंपर  येथील आ. .११६ मधील ०.७९ हे पै.०.७३ हे. बस डेपोसाठ  आर त 
असलेली जागा बस/डेपो/ बस थानकाचे वापरासाठ  कायदा, नगररचना वभाग यांचे 
अिभ ाय/अट  शत स अधीन राहून पुणे महानगर प रवहन महामंडळ िल. यांना ३० वष 
कालावधीकर ता देणेस मा यता देणे. 
मा.िनमला कुटे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता--     
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ठराव मांक – ३५४           वषय मांक- १० 
दनांक- २०/१२/२०१८        वभाग-मा.आयु     
  

      संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल जा. .भूिम/२/का व/३३६/२०१८ 
                द.२/१०/२०१८ 

२) मा.आयु  यांचेकड ल .भु ज/०५/का व/२४८/१८  

   द.१९/११/२०१८ चे पञ. 
 
        मा.आयु  यांचेकड ल उपरो  संदभ मांक २ चे पञ .भु ज/०५/का व/२४८/१८ 
द.१९/११/२०१८ चे पञातील मा.आयु  यांचे मागणीनुसार वषय माक १० वर ल वषयपञ 
मागे घेणेस यांना अनुमती देणेत येत आहे.           
           अनुकूल- ८१          ितकूल- ० 
     अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमत मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
       ------ 
मा.आरती च धे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
ठराव मांक – ३५५                                       वषय मांक- ११ 
दनांक- २०/१२/२०१८         वभाग-मा.आयु     
  

   संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल जा. .नर व/का व/१५/३३६/२०१८  
             द.०३/११/२०१८ 
 
         दनांक २७/८/२०१८ या  फेरबदल तावानुसार मे .अथ केप आ कटे ट व क सलटंट 

यांनी वषयां कत अंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जु या ह या सुधा रत मंजूर 
वकास योजनेतील मौजे पंपर  वाघेरे येिथल आ .  .१३२   ) मनपा उपयोग   ( याम ये भाजीमंडई व 

वाहनतळ या योजनाथ, तसेच आ.  .११८  )  वाहनतळ   ( याम ये १२ मी . ं द र ता, भाजी माकट 

व  ह रत प टा या योजनाथ, तसेच १२ मी . ं द र ता याम ये १२ मी. ं द र ता व भाजी माकट या 
योजनाथ, तसेच शास कय   / िनमशास कय झोन याम ये करकोळ द ुकान माकट या योजनाथ 

महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल करणेची मागणी 
केलेली आहे . पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जु या ह ची सुधा रत वकास योजना महारा  
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शासन, नगर वकास वभाग, अिधसुचना मांक ट पीएस-१८९३/१२७६/सीआर -१७४/९३/युड  -१३, 

दनांक १८ स टबर १९९५ अ वये मंजूर केलेली आहे. सदर या वकास योजनेमिधल आ .  .१३२ 

)मनपा उपयोग(, आ.  .११८  ) वाहनतळ (ह  आर णे मा. ज हािधकार , पुण े यांचेकडून 

महानगरपािलकेकडे ह तांतर त झालेली असुन, सुधा रत वकास योजनेतील १२ मी. ं द र ता हा 
बहूंताश भागात वकसीत झालेला आहे. मे.अथ केप आ कटे ट व कं सलटंट यांचे उपरो  संदिभय 

प ासोबत या फेरबदल तावानुसार फेरबदल कर यासाठ  खािलल माणे आर णे व र ते 

यांचेम ये बदल करावा लागेल. 

                                     प  - अ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जु या ह या सुधा रत मंजूर वकास योजनेनुसार वापर 

अ. . आर ण . / र ता / झोन े  चौ.मी. 
सुधा रत मंजूर वकास 

योजनेनुसार वापर 

१ आर ण . ११८ १५३२.८७ वाहनतळ 

२ १२.०० मी. ं द र ता. ९१५.१५ र ता. 
३ शास कय / िनमशास कय झोन १९६८.८५ शास कय / िनमशास कय 

 
                 एकुण े  - ४४१६.८७ चौ.मी. 

 

प  – ब 

मे. अथ केप आ कटे ट व कं सलटंट यांनी दनांक २७/०८/२०१८ रोजी या तावानुसार फेरबदल 

अ. . मुळ आर ण ./र ता/ झोन 
फेरबदल तावानुसार 

ता वत वापर 
फेरबदल तावानुसार 

ता वत े   

१ आ. . ११८ ( वाहनतळ ) १) १२.०० मी. ं द र ता    ८४०.९५ चौ.मी. 

  
    २) ओटा भाजी मंडई            २८९.६० चौ.मी. 

  
    ३) फळ माकट            ३१८.९७ चौ.मी. 

  
    ४) ह रत प टा            ८३.३५ चौ. मी. 

  
                        एकण े  -            १५३२.८७ चौ. मी.  
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२ १२.०० मी. ं द र ता   १) १२.०० मी. ं द र ता            १६७.०० चौ.मी. 

  
  २) फळ माकट            ५३१.०० चौ.मी. 

  
  ३) १२.०० मी. ं द र ता            २१७.१५ चौ. मी. 

  
                        एकण े  -             ९१५.१५ चौ. मी.  

३ 
शास कय / िनमशास कय 

झोन 
करकोळ दुकानाची मंडई             १९६८.८५ चौ. मी.  

           

        तर  व रल माण े पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जु या ह या सुधा रत मंजूर 
वकास योजनेनुसार प  अ म ये दश वले या आर ण, र ता व झोन याम ये मे. अथ केप 

आ कटे ट व कं सलटंट यांनी दनांक २७/०८/२०१८ रोजी या तावानुसार सादर प  ब 

दश वले या आर ण, र ता व झोन याम ये महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे 

कलम ३७ अ वये करावया या फेरबदलाची सव वैधािनक कायवाह  कर यास मा. आयु , पंपर  

िचंचवड महानगरपािलका यांना ािधकृत कर या या तावास मा यता देणेत येत आहे. 

मा.िनमला कुटे -  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.माधुर  कुलकण  - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.  

ठराव मांक – ३५६                                       वषय मांक- १२ 

दनांक- २०/१२/२०१८        वभाग-मा.नगरसिचव 

                             वधी सिमती 

         अ) द.०५/१०/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  
         ब) द.१९/१०/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  
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मा.सुजाता पालांडे -  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.माधुर  कुलकण  - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.  
ठराव मांक – ३५७                                       वषय मांक- १३ 
दनांक- २०/१२/२०१८         वभाग-मा.नगरसिचव 
                      मा.म हला व बालक याण सिमती 
         
       अ) द.३/१०/२०१८, द. ५/१०/२०१८ व द.६/१०/२०१८ चा सभावृ ांत  
           कायम करणेत येत आहे. 
मा.सुजाता पालांडे -  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.माधुर  कुलकण  - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.  
ठराव मांक – ३५८                                       वषय मांक- १४ 
दनांक- २०/१२/२०१८        वभाग-मा.नगरसिचव 
  मा.शहर सुधारणा सिमती        
        अ) द.११/०९/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.   
        ब) द.२६/०९/२०१८, द.२९/०९/२०१८, द.९/१०/२०१८ व द.१२/१०/२०१८ चा  
           सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
मा.सुजाता पालांडे -  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.माधुर  कुलकण  - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.  
 

ठराव मांक – ३५९                                       वषय मांक- १५ 
दनांक- २०/१२/२०१८         वभाग-मा.नगरसिचव 
 
                 मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती         
                                        
            अ) द.२८/०९/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  
            ब) द.१२/१०/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. 
मा.सुजाता पालांडे - 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.माधुर  कुलकण  - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.  
ठराव मांक – ३६०                                       वषय मांक- १६ 
दनांक- २०/१२/२०१८        वभाग-मा.नगरसिचव 
 
                              िश ण सिमती 
 

        अ) द.०४/१०/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  
        ब) द.१९/१०/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  
मा.सुजाता पालांडे -  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. 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/३५/२०१९ 
दनांक - २३/१/२०१९       
 
                                    

                      
                 (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.                                   
         
 
  


