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पपरी चचवड महानगरपािलका 

क भाग कायालय 
कायपिञका मांक-६ 

सभावृ ातं 
 द.-  ४/ ९ /२०१३            वेळ- दुपारी ३:०० वाजता 
 
          पपरी चचवड महानगरपािलके या क भाग सिमतीची मािसक सभा क भाग 
कायालयाचे ी.छञपती िशवाजी महाराज सभागृहाम ये बुधवार द. ४/ ९ /२०१३ रोजी 
दुपारी ३.०० वाजता आयोजीत करणेत आली होती सदर सभेस खालील माणे 
मा.नगरसद य उपि थत होते. 

 
 

1.     मा.ग हाणे सुरेखा शंकर                         अ य ा 
2.     मा.आ हाट मंदा उ म 
3.     मा.िवनया दप (आबा) तापक र 
4.     मा.वाबळे संजय म हारराव 
5.     मा.मिडगेरी वषा िवलास 
6.     मा.सौ.गवळी सुिनता (माई) पांडुरंग           
7.     मा.सुपे आशा र व  
8.     मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 
9.     मा.गोफणे अनुराधा देिवदास 
10.     मा.महेशदादा कसन लांडगे 
11.    मा. दा बाजीराव लांडे 
12.    मा. †ò›.िनतीन ाने र लांडगे 
13.    मा.ल ढे शुभांगी संतोष 
14.    मा.िव नाथ िवठोबा लांडे 
15.    मा.ननवरे िजत  बाबा 
16.    मा.सावळे िसमा र व  
17.    मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 
18.    मा.भोसले रा ल हनुमंत 
19.    मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 
20.    मा.काटे रोिहतअ पा सुदाम 
21.    मा.काटे राज  िभकनशेठ 
22.    मा.शडगे आशा सुखदेव 
23.    मा.मोटे करण बाळासाहेब 
24.    मा.संजय केशवराव काटे 
 
  तसेच खालील माणे अिधकारी/कमचारी उपि थत होते. 

       मा. फंुदे िड.एम.- भाग अिधकारी, ी.र व  जाधव- . शासन अिधकारी, 
मा.साळवी –कायकारी अिभयंता, थाप य क- भाग, मा. संजय खाबडे- कायकारी 
अिभयंता िवदयुत, मा.बरशे ी- कायकारी अिभयंता (पापू), ी.इनामदार-लेखािधकारी, 

ी.लगस- सहा.आरो यािधकारी, ी.भोकरे-सहा.आरो यािधकारी, ी.काळे- उपअिभयंता, 
थाप य, ी. शद-े उपअिभयंता थाप य, ी. राज  शद-े उपअिभयंता, पाणीपुरवठा, 
ी.घुबे- उपअिभयंता, पाणीपुरवठा,  ी.माने- उपअिभयंता (पाणीपुरवठा), ी.जगताप-

उपअिभयंता थाप य,  ीमती पाठक- उपअिभयंता ेनेज, ी.पाटील- उपअिभयंता, 
िवदयुत, ी.देशमुख- उपअिभयंता, िवदयुत, ी.पुजारी-उपअिभयंता (पुल व क प), 

ी.राज  जावळे- उपअिभयंता, (ड पापु), ी.िवजय भोजने उपअिभयंता,  थाप य, 
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ी.संजय कांबळे- उपअिभयंता ( ेनेज), ी.उ हास भालेराव  -क.अिभयंता, िवदयूत,  
ी. देवकर ज.ेडी.- क.अिभयंता (झोिनपू थाप य), ी.आढळे-उ ान िनरी क    

 
मा.अ य ा- सव स मा.सद य व अिधकारी यांचे वागत क न सभेला सुरवात करणेत येत 
आह.े 
  ----- 
      उपि थत स मा.सद यांचे संमती माणे खालील ऐनवेळचे िवषय सभा कामकाजात 
दाखल क न घेणेत आले. 
 
िवषय मांक- १)  भाग . ६ मधील मोशी गावठाण (उ र ल मीनगर) येथील एका  
                        चौकास नामफलक िमळणेबाबत िनवेदन- मा.मंदाताई आ हाट यांचे द.  
                        ४/९/२०१३ चे पञ. 
िवषय मांक- २)  भाग . ६ मधील मोशी क ीय िवहार येथील चौकास नाम फलक  
                        िमळणेबाबत िनवेदन- मा.मंदाताई आ हाट यांचे द. ४/९/२०१३ चे  
                        पञ. 
िवषय मांक- ३) दापोडी संकुलातील जु या संडास व मुतारी तोडुन नवीन बांध याबाबत- 
                        मा.रमाताई ओ हाळ  व मा.आशा सुपे यांचे द. ४/९/२०१३ चे पञ. 
िवषय मांक- ४)  नामकरण संदभात- मा.रा ल भोसले व मा. करण मोटे यांचे द.  
                         ४/९/२०१३ चे पञ. 
िवषय मांक- ५)  वागत कमानीस नामकरण करणेबाबत- मा.िजत  ननावरे व मा.िसमा  
                        सावळे यांचे  पञ. 
िवषय मांक- ६)  भोसरी उ ाणपुलाखाली च पाणी वसाहत  भाग लगत (च पाणी  
                        र ता ते संत ाने र कायालय) टॉयलेट / मुतारी बसिवणेबाबत-  
                        मा.सुिनता गवळी व मा.सुरेखा ग हाणे यांचे पञ. 
िवषय मांक- ७)  माई वडेवाली चौकात िस ल बसवणेबाबत- मा.सुिनता गवळी व  
                        मा.संजय काटे यांचे द. ४/९/२०१३ चे पञ. 
िवषय मांक- ८) बोपखेल येथील गणेश िवसजन घाट व छ व दु त करणेबाबत-  
                       मा.संजय काटे व मा.िव नाथ लांडे यांचे द. ४/९/२०१३ चे पञ. 
िवषय मांक- ९) दापोडी येथील हॅ रसि ज गणेश िवसजन घाट व छ व दु त  
                       करणेबाबत-मा.संजय काटे व मा. िव नाथ लांडे यांचे द. ४/९/२०१३  
                       चे पञ. 
िवषय मांक-  १०) भाग . ६४ येथील बोपखेल येथील चौकास व र यास  
                           नामकरणाबाबत-संजय काटे व मा.िव नाथ लांडे यांचे द.  
                           ४/९/२०१३ चे पञ. 
िवषय मांक- ११) दापोडी संकुलातील ता मा भगत सग िवदयामंदीर शाळेत ाथना व  
                          सां कृितक काय मासाठी हॉल बांध याबाबत- मा.रमाताई ओ हाळ व  
                          मा.आशा सुपे यांचे द. ४/९/२०१३ चे पञ. 
िवषय मांक-१२)  फुगेवाडी येथील भाग . ६२ मधील झाले या इमारतीचा काही भाग  
                          धोकादायक झाला अस याने पाड यात यावा- मा.राज  काटे व  
                          मा.िव नाथ लांडे यांचे द.४/९/२०१३ चे पञ. 
  ------ 
          खालील माणे सूचना मांडणेत आली— 
  सूचक-  मा.िसमा सावळे           अनुमोदक- मा.िवनया तापक र 
            भोसरी येथील महापािलके या णालयाम ये लिगक अ याचार झा याने द. 
४/९/१३ रोजीची सभा िनषेध हणून दहा िमिनटासाठी तहकूब करणेत यावी. 
 
                                  सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 
       ----- 
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मा.अ य ा-  भोसरी येथील महापािलके या णालयाम ये झाले या लिगक अ याचाराचा   
                 िनषेध क न द.ु३.१० पयत सभा तहकूब करणेत येत आह.े 

 
 
 
 
 
              सही/-  

                                                                           (ग हाणे सुरेखा शंकर) 
                                                                                     अ य ा 
                                                                               क भाग सिमती 
                      पपरी चचवड महानगरपािलका 
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पपरी चचवड महानगरपािलका 

क भाग कायालय 
कायपिञका मांक-६ 

सभावृ ांत 
  ( दनांक  ४/ ९ /२०१३ (द.ु३.००) ची तहकूब सभा) 

 द.- ४/९/२०१३            वेळ दुपारी ३:१० वाजता 
 
          पपरी चचवड महानगरपािलके या क भाग सिमतीची दनांक ४/९/२०१३ 
द.ु३.०० ची तहकूब सभा बुधवार दनांक ४/९/२०१३ रोजी दुपारी ३.१० वाजता क 

भाग कायालयाचे ी.छञपती िशवाजी महाराज सभागृहाम ये आयोजीत करणेत आली 
होती सदर सभेस खालील माणे मा.नगरसद य उपि थत होते. 

 
१)     मा.ग हाणे सुरेखा शंकर               अ य ा 
२)     मा.आ हाट मंदा उ म 
३)     मा.िवनया दप (आबा) तापक र 
४)     मा.वाबळे संजय म हारराव 
५)     मा.मिडगेरी वषा िवलास 
६)     मा.सौ.गवळी सुिनता (माई) पांडुरंग 
७)     मा.सुपे आशा र व  
८)     मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 
९)     मा.गोफणे अनुराधा देिवदास 
१०) मा.महेशदादा  कसन लांडगे 
११) मा. दा बाजीराव लांडे 
१२) मा. †ò›.िनतीन ाने र लांडगे 
१३) मा.ल ढे शुभांगी संतोष 
१४) मा.िव नाथ िवठोबा लांडे 
१५) मा.ननवरे िजत  बाबा 
१६) मा.सावळे िसमा र व  
१७) मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 
१८) मा.भोसले रा ल हनुमंत 
१९) मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 
२०) मा.काटे राज  िभकनशेठ 
२१) मा.शडगे आशा सुखदेव 
२२) मा.मोटे करण बाळासाहेब 
२३) मा.संजय केशवराव काटे 
 

      तसेच खालील माणे अिधकारी/कमचारी उपि थत होते. 
       मा. फंुदे िड.एम.- भाग अिधकारी, ी.र व  जाधव- . शासन अिधकारी, 
मा.साळवी –कायकारी अिभयंता, थाप य क- भाग, मा. संजय खाबडे- कायकारी 
अिभयंता िवदयुत, मा.बरशे ी- कायकारी अिभयंता (पापू), ी.इनामदार-लेखािधकारी, 

ी.लगस- सहा.आरो यािधकारी, ी.भोकरे-सहा.आरो यािधकारी, ी.काळे- उपअिभयंता, 
थाप य, ी. शद-े उपअिभयंता थाप य, ी. राज  शद-े उपअिभयंता, पाणीपुरवठा, 
ी.घुबे- उपअिभयंता, पाणीपुरवठा,  ी.माने- उपअिभयंता (पाणीपुरवठा), ी.जगताप-

उपअिभयंता थाप य,  ीमती पाठक- उपअिभयंता ेनेज, ी.पाटील- उपअिभयंता, 
िवदयुत, ी.देशमुख- उपअिभयंता, िवदयुत, ी.पुजारी-उपअिभयंता (पुल व क प), 

ी.राज  जावळे- उपअिभयंता, (ड पापु), ी.िवजय भोजने उपअिभयंता,  थाप य,  
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ी.संजय कांबळे- उपअिभयंता ( ेनेज), ी.उ हास भालेराव  -क.अिभयंता, िवदयूत,  ी. 

देवकर ज.ेडी.- क.अिभयंता (झोिनपू थाप य), ी.आढळे-उ ान िनरी क    
 

मा.अ य ा- सव स मा.सद य व अिधकारी यांचे वागत क न सभेला सुरवात करणेत येत 
आह.े 
 ----- 
 
             सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले ऐनवेळचे िवषय घेणेत आले. 
 
ठराव मांक - ८३                                                 िवषय मांक – १ 
दनांक -४/९/२०१३             िवभाग- थाप य क  

सूचक- मा. मंदाताई आ हाट            अनुमोदक-मा.िवनया तापक र 
संदभ- मा.मंदाताई आ हाट यांचे द.४/९/२०१३ पञ. 
 
       भाग .६ मोशी गावठाण (उ र ल मीनगर) येथील चौकास फुले आंबेडकर चौक 
असे नाव ावे अशी थािनक नागरीकांची मागणी आह.े  तसेच येथील थािनक नागरीक 

ी.भाऊसाहेब अडागळे, ी.जाधव िभमराव ल , सौ.उषा वाघमारे, सौ.भावना नाखले, 
सौ.राणी फडते, सौ.सुिनता राज  थोरात, यांची जोरदार मागणी आह.े यास मा यता 
देणेत येत आह.े                                   
                               सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---- 
ठराव मांक - ८४                                                 िवषय मांक – २ 
दनांक -४/९/२०१३            िवभाग- थाप य क 

सूचक- मा.मंदाताई आ हाट           अनुमोदक-मा.आशा सुपे 
संदभ- मा. मा.मंदाताई आ हाट यांचे द.४/९/२०१३ पञ. 
 
          भाग . ६ मधील मोशी क ीय िवहार समोरील संघष ित ाण स हस रोड 
वरील चौकास ी. वामी समथ चौक असे नाव दे याचे सुचिवले आह.े यासाठी  पुढील 
नागरीकांची नावे आहेत. ी. पंकज िशवाजी पवार, ी.संदेश हडवळे, ी. मनोज एरडे, 

ी.संतोष राठोड, ी.सं दप पखाले, ी.हरीष चौधरी, ी.ह रदास जठार, ी.द राम 
गवस, ी.लोळगे, ी.बांगर साहेब, ी. हषल वाडेकर, ी. कशोर देवकर, ी.योगेश गडगे 
इ. तसेच वरील ठकाणी नागरीक व वाशी येत असतात ते हा या चौकाना नामफलक 
नस याने अितशय तारांबळ होत आहे यासाठी या चौकास नाम फलकाची अतीशय गरज 
आहे ते हा या चौकास लवकरात लवकर नामफलक लावणेस मा यता देणेत येत आह.े 
                          सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---- 
ठराव मांक -८५                                                 िवषय मांक – ३ 
दनांक -४/९/२०१३            िवभाग- थाप य क 

सूचक- मा.रमाताई ओ हाळ           अनुमोदक-मा.आशा सुपे 
संदभ- मा.मा.रमाताई ओ हाळ व मा.आशा सुपे यांचे द. ४/९/१३ चे पञ. 
 
       दापोडी येथील ता मा भगत सग िवदयामंदीर येथील मुतारी व संडास लॉक पुणे 
महानगरपािलके या काळातील अस यामुळे मुतारी व संडास लॉक हे जुने झा यामुळे 
मोडकळीस आलेले आहे व येथील एकुण मुला-मुल ची सं या १७२५ एवढी जा त माणात 
अस यामुळे सदरचे मुतारी व संडास लॉक कमी पडत आहेत. यामुळे येथील मुलं व मुली 
बाहेर या प रसरात शौचालय व लघवी करतात यामुळे या प रसराम ये घाण व दुगधी 
पस न यांना आजाराला बळी पडावे लागत आहे तरी येथील  मुतारी व संडास लॉक  
नवीन बांध यास यांची सं या वाढव यास मा यता देणेत येत आह.े 
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अ. . शाळा मांक मुली शाळा मांक  मुले 
१ क या . ३१ २१४ मुले . ३७ २८५ 
२ क या . ५३ २४२ मुले . ७६ १७५ 
३ क या .७३ २६७ मुले . १२१ १९० 
                  एकूण ७२३                     एकूण ६५० 
 

            . ९३  उदू शाळा (मुले + मुली)  = एकूण     =  ३५२ 
एकूण ७ शाळा इमारतीम ये भरतात   एकूण िवदयाथ  सं या = १७२५ 
                           सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 ---- 
ठराव मांक -  ८६                                               िवषय मांक – ४ 
दनांक -४/९/२०१३            िवभाग- थाप य क 

सूचक- मा.रा ल भोसले           अनुमोदक-मा. करण मोटे 
संदभ- मा. रा ल भोसले व मा. करण मोटे यांचे द. ४/९/२०१३ चे पञ. 
         नेह नगर भाग . ३८ मधील हॉटेल िशतल समोरील िव लनगरकडे जाणा-या 
र याला ी.आई माताजी मंदीर माग असे नामकरण कर यास मा यता देणेत येत आह.े 
                          सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---- 
ठराव मांक - ८७                                                िवषय मांक – ५ 
दनांक -४/९/२०१३            िवभाग- थाप य क 

सूचक- मा.िजत  ननावरे           अनुमोदक-मा.िसमा सावळे 
संदभ- मा.िजत  ननावरे व मा.िसमा सावळे यांचे पञ. 
          भाग . ३७ महा मा फुलेनगर येथील वाय.सी.एम.भोसरी र याशेजारील  
होणा-या वागत कमानीस लोकशाहीर अ णाभाऊ साठे असे नामकरण करणेस मा यता 
देणेत येत आह.े 
                          सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---- 
ठराव मांक - ८८                                                िवषय मांक – ६ 
दनांक -४/९/२०१३            िवभाग- थाप य क 

सूचक- मा.सुिनता गवळी           अनुमोदक-मा.सुरेखा ग हाणे 
संदभ- मा.सुिनता गवळी व मा.सुरेखा ग हाणे यांचे पञ. 
        च पाणीवसाहत भागालगत भोसरी उ ाणपुलाखाली सावजनीक मुतारी / 
शौचालय नस याने पुलाखाली असणारे  भटके लोक, र ावाले व इतर वासी पुला या 
कॉलम या बाजूचा वापर मुतारीसारखा करीत अस याने तेथील घाण पुणे नािसक र यावर 
येवून जाणा-या येणा-यां या अंगावर उडत आह.े 
        सावजिनक व छतेचा  गंभीर  अस याने सदर ठकाणी एफआरपी शौचालय / 
मुतारी लवकरात लवकर बसिवणेस मा यता देणेत येत आह.े 
                          सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---- 
ठराव मांक -  ८९                                               िवषय मांक – ७ 
दनांक -४/९/२०१३            िवभाग- िवदयुत क 

सूचक- मा.सुिनता गवळी           अनुमोदक-मा.संजय काटे 
संदभ- मा.सुिनता गवळी  व मा.संजय काटे यांचे द. ४/९/२०१३ चे पञ. 
         भोसरी येथील माई वडेवाले चौकात वाहतूक क डी मोठया माणात होते वाहतूक 
सुरळीत साठी िस ल बसवणेस व येणा-या खचास मा यता देणेत येत आह.े 
                             सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---- 
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ठराव मांक - ९०                                                िवषय मांक – ८ 
दनांक -४/९/२०१३            िवभाग- थाप य क 

सूचक- मा.संजय काटे            अनुमोदक-मा.िव नाथ लांडे 
संदभ- मा.संजय काटे व मा.िव नाथ लांडे यांचे द. ४/९/२०१३ चे पञ. 
         सालाबादा माणे गणेश उ सव द. ९ स टबर ते १८ स टबर या दर यान साजरा 
होत आहे तरी बोपखेल येथील नदीवरील घाट दु त करणे लाईट व था करणे व 
साफसफाई इ यादी कामे कर यासाठी संबंधीत िवभागांना यो य या सूचना कर यास व 
गणेश िवसजनापुव  सव व था करणेस मा यता देणेत येत आह.े 
                          सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                              --- 
ठराव मांक - ९१                                               िवषय मांक – ९ 
दनांक -४/९/२०१३           िवभाग- थाप य क 

सूचक- मा.संजय काटे            अनुमोदक-मा.िव नाथ लांडे 
संदभ- मा.संजय काटे व मा.िव नाथ लांडे यांचे द. ४/९/२०१३ चे पञ. 
           सालाबाद माणे गणेश उ सव द. ९ स टबर ते १८ स टबर या दर यान साजरा 
होत आहे तरी दापोडी येथील नदीवरील हॅ रसि ज येथील घाट दु त करणे लाईट 

व था करणे व साफसफाई इ यादी कामे कर यासाठी संबंधीत िवभागांना यो य या 
सूचना देणेत येत असून गणेश िवसजनापुव  सव व था करणेस मा यता देणेत येत आह.े 
                          सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---- 
ठराव मांक - ९२                                               िवषय मांक – १० 
दनांक -४/९/२०१३           िवभाग- थाप य क 

सूचक- मा.संजय काटे            अनुमोदक-मा.िव नाथ लांडे 
संदभ- मा.संजय काटे व मा.िव नाथ लांडे यांचे द. ४/९/२०१३ चे पञ. 

 भाग . ६४, बोपखेल, गणेशनगरमधील  स.नं. १५६/४, (पा या या टाक जवळ), 
आळंदीकडून बोपखेल गावाकडे जाणा-या र यावरील चौकास गणपतराव घुले पाटील चौक 
व यालगत या र यास, या सवमधील, र यास कै. रामचं  घुले पाटील पथ असे 
नामकरण कर यास मा यता देणेत येत आह.े 
                          सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ---- 
ठराव मांक -  ९३                                              िवषय मांक – ११ 
दनांक -४/९/२०१३           िवभाग- थाप य क 

सूचक- मा.रमाताई ओ हाळ          अनुमोदक-मा.आशा सुपे 
संदभ- मा.रमाताई ओ हाळ व मा.आशा सुपे यांचे द. ४/९/२०१३ चे पञ. 
     दापोडी येथील ता मा भगत सग िवदयामंदीर शाळेम ये एकूण िवदयाथ  सं या 
१७२५ इतक  आह.े  सदर या िवदया याना हॉल नस यामुळे यांना एकञ ाथना व 
सां कृितक काय म करता येत नाही. यामुळे यांना आपआप या वगाम येच ाथना व 
काय म करावे  लागत आहेत. तरी येथे क या शाळा . ७३ या वरती असणा-या टेरेस 
वरती लोखंडी गडर व पञा वाप न ाथना व सां कृितक हॉल उभार यास मा यता देणेत 
येत आह.े 
 
अ. . शाळा मांक मुली शाळा मांक मुले 
१ क या . ३१ २१४ मुले . ३७ २८५ 
२ क या . ५३ २४२ मुले . ७६ १७५ 
३ क या . ७३ २६७ मुले . १२१ १९० 
                     एकूण ७२३                       एकूण ६५० 
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         . ९३  उदू शाळा (मुले + मुली)  = एकूण     =  ३५२ 
एकूण ७ शाळा इमारतीम ये भरतात.   एकूण िवदयाथ  सं या = १७२५ 
                           सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 ----       
ठराव मांक -  ९४                                              िवषय मांक – १२ 
दनांक -४/९/२०१३           िवभाग- थाप य क 

सूचक- मा.राज  काटे           अनुमोदक-मा.िव नाथ लांडे 
संदभ- मा.राज  काटे व मा.िव नाथ लांडे यांचे द. ४/९/२०१३ चे पञ. 
         भाग . ६२ मधील पपरी- चचवड महानगरपािलकेची  शाळे या इमारतीचा 
काही भाग धोकादायक झाला अस याने या ठकाणी मुलां या जीवीताला धोका िनमाण 
झाला आह.े सदर धोकादायक भाग काढून टाक यास मा यता देणेत येत आह.े  
 
                             सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ----       
          यानंतर मा.अ य ा यांनी सभा संप याचे जाहीर केले. 
 
 
 
                                                                                     सही/- 
             (ग हाणे सुरेखा शंकर) 
                                                                                     अ य ा 
                                                                               क भाग सिमती 
                       पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

क भाग कायालय भोसरी २६  
जा. .क स/कािव/ ३७६ /२०१३  
द.  ३० / ९ /२०१३     

 
              

                          
. शासन अिधकारी तथा  

                                                                               सिचव (सभाशाखा) 
                                                                                 क भाग सिमती 
                                                                      पपरी चचवड महानगरपािलका 
 
 

त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी 
      यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना.     


