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पपरी चचवड महानगरपािलका 
ब भाग सिमती 

कायपि का मांक १२ 
सभावृ ांत  

 

द. १८/१/२०१४       वेळ – सकाळी ११.०० वाजता 
 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची िवशेष सभा शिनवार दनांक 
१८/१/२०१४ रोजी सकाळी ११.०० वाजता ब भागा या छ पती िशवाजी महाराज सभागृहात 
आयोिजत कर यात आली होती. सभेस खालील स मा. सद य उपि थत होते. 

 

1. मा. पवार यमुनाताई रमणनाना    सभापती 
2. मा. नेटके सुमन राज  
3. मा. तरस बाळासाहेब जयवंत 
4. मा. भ डवे संिगता राजद 
5. मा. मोरे र महादू भ डव े
6. मा. सुयवंशी आशा ाने र 
7. मा. ल ढे गणेश नारायण 
8. मा. शमीम पठाण 
9. मा. चचवडेपाटील आि नी गजानन  
10. मा. डोके अपणा िनलेश 
11. मा. को-हाळे अनंत सुभाष 
12. मा. शदे  िशतल उफ िवजय गोरख  
13. मा. गावडे जय ी वसंत 
14. मा. पवार मिनषा काळूराम   
15. मा. मासुळकर समीर मोरे र  
16. मा. पालांडे सुजाता सुिनल 
17. मा. मंचरकर िगता सु िशल 
18. मा. साबळे छाया जग ाथ 
19. मा. चाबुक वार गौतम सुखदेव 

 

तसेच खालील माणे अिधकारी / कमचारी उपि थत होते. 
 

 सव ी. मा. भाग अिधकारी – सुभाष माछरे, मा. कायकारी अिभयंता - र व  दुधेकर - 
थाप य, शरद जाधव - पा.पु., गोपाळराव चचवडे – िव ुत, वसंत काची - जलिन:सारण, शासन 

अिधकारी – शांताराम राऊत, लेखािधकारी – सुरेश आ हाळे, उप अिभयंता – डी. एन ग टूवार - 
जलिन:सारण, सी. बी. क डे, ही.जी. कांबळे, एस.एम. कुदळे - थाप य,  ही. एन. देसल े - पा.पु., 
एम.एस.च हाण- िव ुत, डी. के. बैचे –उ ान, सहा. आरो यािधकारी- जे.एस जानकर., जी. एस. 
देशपांडे इ यादी. 
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ठराव .९४                                   िवषय . १                          
दनांक- १८/०१/२०१४                िवभाग – ब भाग 

सुचक : मा. शमीम पठाण    अनुमोदक- मा. पालांडे सुजाता सुिनल 
संदभ –  मा. पवार यमुनाताई रमणनाना, मा. नेटके सुमन राज , मा. तरस बाळासाहेब जयवंत, मा. 
भ डवे संिगता राजद, मा. सुयवंशी आशा ाने र, मा. भोईर भाऊसाहेब सोपानराव, मा. पवार 
मिनषा काळूराम, मा. साबळे छाया जग ाथ, मा.पहलानी गु ब  कशनदास , मा. आसवानी सिवता 
धनराज, मा. चाबुक वार  गौतम सुखदेव, मा. पानसरे अिमना मोहं मद, मा. मंचरकर िगता सुिशल, 
मा. मासुळकर समीर मोरे र, मा. ठाकरे मंदा कनी अजुन, मा. शदे  िशतल उफ िवजय गोरख, मा. 
शमीम पठाण, मा. गावडे जय ी वसंत, मा. ऍड.  चचवडे सं दप गुलाबराव, मा. को-हाळे अनंत 
सुभाष, मा. डोके अपणा िनलेश, मा. शे ी साद, मा. मोरे र महादू भ डव,े मा. पालांडे सुजाता 
सुिनल, मा. कदम कैलास महादेव, मा. ओ हाळ शेखर अशोक यांचे द. १५/०१/२०१४ रोजीचे प . 
  

महारा  महापािलका अिधिनयमातील कलम २९-अ (१) अ वये १२ लाख लोकसं येपयत ०४ 
भाग सिम या आिण १२ लाख लोकसं ये या पुढे अित र  ०३ लाख लोकसं येकरीता एक या माणे 
भाग सिम यांची रचना कर याची तरतुद आह.े याक रता महानगरपािलकेची स याची लोकसं या 

िवचारात घेऊन पुव या अ,ब,क,ड, या ०४ भाग सिम या ित र  न ाने ०२ भाग सिम या 
थापन करणे आव यक आह.े 

 

महारा  महापािलका अिधिनयमा या कलम २९-अ (१) म ये येक शहरात 
महानगरपािलका ठरिवल अशा लागुन असले या िनवडणुक भागांचा समावेश असले या भाग 
सिम यांची रचना करणेत येईल असे नमुद आह.े यानुसार भाग सिम यांची रचना कर याचे अिधकार 
मा. महापािलका सभेला आहेत. यानुसार मा. महापािलका सभेने ठराव . ३५१ द. १९/०८/२०१३ 
अ वये महानगरपािलके या अि त वात असले या पुव या ०४ भाग सिम यांऐवजी खालील नमुद 
के या माणे एकुण ०६ भाग सिम यांची यांचे काय े ात समािव  होत असलेले भाग व तािवत 

ेि य कायालयांची ठकाणे यासह पुनरचना कर यात मा यता दली आह.े 
   

पुनरचनेबाबतचा तपिशल खालील माणे आह.े 
 

अ. . े ीय 
कायालय 

भाग मांक तािवत कायालय 

 1 अ  
े ीय 

कायालय 

८,१०,१४,१५,१६,१७
,१८,१९,२५,२६,२७ 
= ११ 

भेळ चौक, ािधकरण, िनगडी पुणे ४४ 

 2 ब  
े ीय 

कायालय 

२०,२१,२२,२३,२४,४
२,४९,५०,५१,५२,५३ 
= ११ 

ए ो कंपनी आवार, लक रोड, चचवड पुण े
३३ 

3 क  
े ीय 

कायालय 

३७,३८,३९,४०,४१,५
८,५९,६०,६१,६२,६३
,६४ = १२ 

हॉक  टेडीयम शेजारी, नेह नगर, भोसरी पुणे 
३९ 

 4 ड  
े ीय 

कायालय 

४३,४४,४५,४६,,४७,
४८,५४,५५,५६,५७  
= १० 

औध रावेत र ता, रहाटणी, पुणे १७ 



3 
 

 5 इ  
े ीय 

कायालय 

६,७,२९,३०,३१,३२,
३३,३४,३५,३६ = १० 

पांजळपोळ समोर, पुणे नािशक र ता, भोसरी 
पुणे ३९ 

 6 फ  
े ीय 

कायालय 

१,२,३,४,५,९,११,१२
,१३,२८ = १० 

ािधकरणाचे जुने कायालय, टळक चौक, 
िनगडी पुणे ४४ 

 
यानुसार महापािलके या अ,ब,क,ड,इ आिण फ म ये या माणे सिम यांची पुनरचना क न 

निवन े ीय कायालय अि त वात येणेकामी मा. महापािलका सभेने ठराव . ३५१, दनांक 
१९/०८/२०१३ अ वये मा यता द यानुसार पुव चे ब भाग सिमती काय े ाम ये समािव  
असले या उ  ठरावात नमुद काही भाग वगळुन इतर भाग सिमती या काय े ात समािव  
के याने अथवा पुनरचनेनुसार इतर भागातील भागातील काही भाग न ाने समािव  क न 
पुनरिचत ब भाग सिमती अि त वात आलेली अस याने याकरीता े ीय कायालय य  
कायाि वत करणेकरीता आव यक या सांिविधक बाब ची / यांची पूतता क न य  कामकाज 
सु  करणेस मा यता दे यात येत आह.े सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता ठरावानुसार 
कायवाही करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------ 

 
यानंतर मा. सभापती यांनी सभा संप याचे जािहर केल.े 
 
          सही/- 

 पवार यमुनाताई रमणनाना 
अ य  

ब भाग सिमती 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

चचवड 411 033. 
 

. ब /२/कािव/१५/२०१४ 
द.  १८/०१/२०१४ 

 
 

 
 

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


