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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११०१८. 

क भाग सिमती सभा 
कायप का मांक- २१ 

स भा वृ ां त 
  दनांक ०६/२/२०१९                                    वेळ-सकाळ  ११.४५ वाजता 
  -----------------------                                -------------------------   
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा. “क” भाग सिमती मािसक सभा बुधवार  
  द.६/२/२०१९ रोजी सकाळ   ११.४५ वाजता क े ीय कायालयातील ी.छञपती िशवाजी 
  महाराज सभागृहाम ये आयोजीत करणेत आली होती. सदर सभेस खालील माणे  

  मा.नगरसद य उप थत होते. 
१) मा.ल ढे न ता योगेश                           सभापती 
२)  मा.अ नी संतोष जाधव 
३) मा.सार का िशवाजी स ते 
४) मा.वसंत भाकर बोराटे 
५) मा.लांडगे सार का संतोष  
६) मा.लांडगे राज  कसनराव   
७) मा.सागर सुखदेव हंगणे                      वकृत सद य 
 

      यािशवाय मा.अ णा बोदडे- े ीय अिधकार , ी.कंुभार एम. ह . - शासन अिधकार ,  
मा.संजय घुबे- कायकार  अिभयंता थाप य,मा.िनतीन देशमुख- कायकार  अिभयंता, वदयुत 
मा.संजय भोसले- कायकार  अिभयंता जलिन सारण, मा.जाधव – उपअिभयंता उदयान,  
मा. शशीकांत दवंडे- उपअिभयंता पापु मा.वायकर- उपअिभयंता थाप य, मा.बाळु लांडे –  
उपअिभयंता वदयुत मा.बी.बी.कांबळे-सहा.आरो यािधकार , ी.एस. ह .कांबळे- 
लघुलेखक, ी.दवाळे, - आरो य िनर क, ी.भोसले-  - किन  अिभयंता  वदयुत, ी.देसले- 
किन   अिभयंता पापु , ी.क ढरे- अित मण िनर क हे अिधकार  / कमचार  सभेस 
उप थत होते. 

मा.सभापती-  उप थत स मा.सद य/सद या, अिधकार  / कमचार  सवाचे वागत क न 
सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 

 
उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजात दाखल क न 

घेणेत आले. 
वषय मांक- ३) भाग मांक २ म ये अ त वातील मोडकळ स आलेली सावजिनक 
               व छतागृह पाडून या ठकाणी नवीन ी व पु षांसाठ  सुलभ 
               व छतागृह बांधणेबाबत-मा.सौ.सार का िनतीन बो-हाडे, मा.न ता ल ढे 
               यांचा ताव. 
वषय मांक- ४) भाग मांक २ बो-हाडेवाड  येथील गट नं.५४४ म ये न याने आले या 
               ाथिमक शाळेस कै.महादु ीपती स ते मुले / मुले शाळा .१३ असे 
               नामकरण करणेबाबत- मा.सौ.सार का िनतीन बो-हाडे, मा.न ता ल ढे 
               यांचा ताव. 
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ठराव मांक -३६                                  वषय मांक- १ 
दनांक- ६/२/२०१९                                वभाग-  
सुचक- मा.वसंत बोराटे                             अनुमोदक-मा.सार का स ते  
संदभ- मा.वसंत बोराटे यांचा ताव. 

                भाग मांक २ बो-हाडेवाड  मधील गट नं.१६७ /१६८ ते गट नं.१६९ ( जुना 
     १२८७ ते जुना गट नं.१२८८ ) मधुन नवीन १२ मी.र ता ता वत करणे आव यक 

    आहे. तर  या गट नंबर मधुन कलम २०५  अ वये र ता घोषीत करणेस मा यता 
    देणेत येत आहे. 
                        सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                  ------- 

ठराव मांक -३७                                  वषय मांक- २ 
दनांक- ६/२/२०१९                                 वभाग-  
सुचक- मा.न ता ल ढे                               अनुमोदक-मा.सार का स ते  
संदभ- मा.न ता ल ढे यांचा ताव. 

                पंपर  िचंचवड  महानगरपािलका भाग .०८ इं ायणीनगर येथील ािधकरण 

   ह ीतील से टर नं.४ व ६ या मधील ॅफ क पाक समोर ल र यास “पै.कै.महाद ू

   ध ड बा बनकर” असे नामकरण कर यास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत 

   कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करावी. 
                        सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                  ------- 
         सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 

ठराव मांक -३८                                  वषय मांक- ३ 
दनांक- ६/२/२०१९                                 वभाग-  
सुचक- मा.सार का स ते                             अनुमोदक-मा.न ता ल ढे 
संदभ- मा.सार का स ते,मा.न ता ल ढे यांचा ताव. 

        भाग मांक २ मधील खालील माणे सावजिन क शौचालयां या इमारती 
   मोडकळ स आलेली आहेत.  

१) संत सावतामाळ  मं दरा समोर २) संत सावतामाळ  मं दरा पाठ मागे तळई गाडन 
३) इं ायणी वजन काटयासमोर कुदळवाड  बी.आर.ट .रोड लगत ४) रोकडेव ती 
िचखली गावठाण ५) मशानभूमी िचखली गावठाण 

सुलभ इंटरनॅशनल सोशल स ह स ्    ऑगनायझेशन ह  एक ितथयश अशी 
अशासक य सामा जक सं था व छतागृह बांधुन यांची देखभाल कर यात  
अ ेसर आहे व यां या कायानुभवामुळे या सं थेकडुन म.न.पा.  प रसरात अनेक 
“सुलभ व छतागृहे” बांधुन  “पैसे ा व वापरा” या त वावर वापरात आहेत.सुलभ 
इंटरनॅशनल सोशल स ह स ऑगनायझेशन सं थेमाफत बांधकाम पूण झा यानंतर 
करारनामा के या माणे व छतागृहाचे यव थापन व देखभाल दु ती पुढ ल ३० 
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वषासाठ  सं थेमाफत कर यात येते व यासाठ  तुत सं थेचा पुवानुभव चांगला 
आहे. यामुळे वर ल पाच ठकाणी नवीन ी व पु षांसाठ  सुलभ व छतागृह 
बांधणेसाठ  मे.सुलभ इंटरनॅशनल सोशल स ह स ऑगनायझेशन सं थेला द यास 
नागर कांची सोय होणार आहे. 
    तर  वर ल माणे जुनी व मोडकळ स आलेली सावजिनक शौचालय पाडून 
या ठकाणी नवीन ी व पु षांसाठ  व छतागृह मे.सुलभ इंटरनॅशनल सोशल 

स ह स ऑगनायझेशन माफत बांधणेत यावी. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पहाता ठरावा माणे कायवाह  करावी. 
                 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.                                   

ठराव मांक -३९                                  वषय मांक- ४ 
दनांक- ६/२/२०१९                                 वभाग-  
सुचक- मा.सार का स ते                             अनुमोदक-मा.न ता ल ढे 
संदभ- मा.सार का स ते,मा.न ता ल ढे यांचा ताव. 
      भाग .२ बो-हाडेवाड  येथील गट नं.५४४ म ये न याने झाले या ाथिमक 
शाळेस “कै.महादु ीपती स ते मुले /मुली शाळा मांक १३” असे नामकरण करणेत 
यावे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करावी. 

                       सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
            सवाचे आभार मानून सभा संप याचे मा.सभापती यांनी जाह र केले.  

                                                          
सह /- 

(सौ.न ता योगेश ल ढे ) 
       सभापती 

                                                                     क भाग सिमती 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  

-क ेका/सभा/का व/८४/२०१९. 
दनांक  २२ /२/२०१९                                                
                                                                  सह /- 

       . शासन अिधकार  
        तथा सिचव सभाशाखा 
          क भाग सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
त-सव संबंिधत वभाग 

    --------------------------- 
 


