
पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी- ४११०१८ 
क े ीय कायालय 

सभावृ ांत 
कायपि का .२६ 

(जुल ै२०१९ ची मािसक सभा) 
 

दनांक: ०३/०७/२०१९       वेळ: दुपारी १२.०० वाजता 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

पपरी चचवड महानगरपािलके या मा.क भग सिमतीची माहे जुलै २०१९ ची मािसक 
सभा बुधवार दनांक ०३/०७/२०१९ रोजी दुपारी १२.०० वाजता क ेि य कायालयाचे 
“ ी.छ पती िशवाजी महाराज सभागृह” येथे आयोिजत कर यात आली होती. सदर सभेस 
खालील माणे स मा.नगरद य/ सद या उपि थत होते. 

 
१) मा.बोइनवाड यशोदा काश  सभापती 
२) मा.लांडगे राजे  कसनराव  सद य 
३) मा.समीर मोरे र मासुळकर  सद य 
४) मा.सागर सुखदेव हगणे   ि वकृत सद य 
५) मा.वैशाली शांत खाडये  ि वकृत सद या  
 
यािशवाय ी.अ णा बोदडे- ेि य अिधकारी, ी.राजीव घुले- . शासन अिधकारी, 

ी.वसंत उगल-ेलेखािधकारी, ी.संजय घुब-ेकायकारी अिभयंता थाप य, ी.िनतीन देशमुख- 
कायकारी अिभयंता िव ुत, ी.संदेश खडतरे-उपअिभयंता नगररचना, ी. काश साळवी-
उपअिभयंता नगररचना, ी.कांबळे बी.बी.सहा यक आरो यािधकारी, ी.शशीकांत दवंड-े 
उपअिभयंता पा.पु, ी.िवनायक मान-ेउपअिभयंता- थाप य इ.अिधकारी उपि थत होते.  

 
मा.सभापती यांनी उपि थत स मा.नगरसद य/सद या व अिधकारी/कमचारी यांचे वागत 

क न सभा कामकाज सु  करणेस अनुमती दली.  
 
मा.सभापती यांचे परवानगीने खालील ऐनवेळेचे िवषय सभा कामकाजात दाखल क न 

घे यात आले.  
 

िवषय . १ : ेि य अिधकारी यांचे प  . क ेका/आ १५/कािव/ १७५/२०१९ द.३/७/२०१९  
सन २०१९-२० चे अंदाजप काम ये औ णीक धुरीकरणासाठी वाहन भा ाने घेणे 
करीता अंतगत तरतूद वग करणेबाबत. 
  

िवषय . २ : मा.सारीका िनतीन बो हाडे यांचा िवषय 
भाग .२ बो-हाडेवाडी येथील जुने सावजिनक शौचालय पाडणेबाबत. 

 
िवषय . ३ : मा.राज  कसनराव लांडगे यांचा िवषय 

भाग .६ मधील धवडेव ती येथे नवीन नाम फलक लाव यास मंजूरी 
िमळ याबाबत. 
 

 



 
 

 
मा.सभापती – सभा कामकाज सू  करणेकामी आव यक गणसं या सभागृहात नसलेने सदरची सभा 
दनांक ०७/०८/२०१९ रोजी ११.५० पयत तहकुब कर यात येत आहे.  

 
 
 

सही/- 
(बोइनवाड यशोदा काश) 
सभापती (क भाग सिमती) 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
 
 
 
 

सही/- 
शासन अिधकारी  

तथा सिचव (सभाशाखा) 
क े ीय कायालय 



पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी- ४११०१८ 
क े ीय कायालय 

सभावृ ांत (कायपि का .२६) 
( द. ३ जुलै २०१९ रोजीची तहकुब मािसक सभा) 

 
दनांक: ०७/०८/२०१९       वेळ: दुपारी ११.५५ वाजता 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---  
पपरी चचवड महानगरपािलके या मा.क भग सिमतीची माहे जुलै २०१९ ची दनांक 

०३/०७/२०१९ रोजी तहकुब करणेत आलेली मािसक सभा बुधवार दनांक ०७/०८/२०१९ रोजी 

सकाळी ११.५० वाजता क ेि य कायालयाचे “ ी.छ पती िशवाजी महाराज सभागृह” येथे 

आयोिजत कर यात आली होती. सदर सभेस खालील माणे स मा.नगरद य/ सद या उपि थत होते. 

 
१) मा.बोइनवाड यशोदा काश सभापती  

२) मा.अि नी संतोष जाधव  सद या 

३) मा.लांडगे रिव ल मण  सद य 

४) मा.लांडगे राजे  कसनराव सद य 

५) मा.ल ढे न ता योगेश  सद या 

६) मा.रा ल हनुमंतराव भोसल े सद य 

७) मा.समीर मोरे र मासुळकर सद य 

८) मा.धावडे गोपीकृ ण भा कर  ि वकृत सद य 

 
यािशवाय ी.अ णा बोदडे- ेि य अिधकारी, ी. दलीप आढारी- शासन अिधकारी, 

ी.वसंत उगल-ेलेखािधकारी, ी.िनतीन देशमुख- कायकारी अिभयंता िव ुत,  ी.कांबळे 
बी.बी.सहा यक आरो यािधकारी, ी.वाईकर-उपअिभयंता ज.िन., ी.िवनायक मान-ेउपअिभयंता-
थाप य, ी.बाळु लांडे-उपअिभयंता िव ुत,  इ.अिधकारी उपि थत होते.  

 
मा.सभापती यांनी उपि थत स मा.नगरसद य/सद या व अिधकारी/कमचारी यांचे वागत 

क न सभा कामकाज सु  करणेस अनुमती दली.  
 

खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 
 

सुचक: मा.समीर मोर र मासुळकर  अनुमोदक: मा.रा ल हनुमंतराव भोसले  
 
भारता या माजी पररा  मं ी मा.सुषमा वराज यांचे दुखद दधन झाले आहे. यांना 

आज या सभेत दांजली अपण क न आजची सभा तहकुब कर यात यावी. 
  

सदर सुचना सवानुमते मा य कर यात आली. 



(उपि थतांनी दोन िमनीटे त ध उभे रा न दांजली अपण केली) 
 

मा.सभापती – आज होणारी भाग सिमतीची सभा दनांक ०४/०९/२०१९ रोजी ११.५० पयत 
तहकुब कर यात येत आहते.  
 
 

सही/- 
(बोइनवाड यशोदा काश) 
सभापती (क भाग सिमती) 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
 
 
 
 

सही/- 
शासन अिधकारी  

तथा सिचव (सभाशाखा) 
क े ीय कायालय 



पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी- ४११०१८ 
क े ीय कायालय 

सभावृ ांत (कायपि का .२६) 
( द. ३ जुल ैव ७ ऑग ट २०१९ रोजीची तहकुब मािसक सभा) 

 
दनांक: ०४/०९/२०१९       वेळ: दुपारी ११.५५ वाजता 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---   
पपरी चचवड महानगरपािलके या मा.क भग सिमतीची माहे जुलै २०१९ ची दनांक 

०३/०७/२०१९ व दनांक ७/८/२०१९ रोजी तहकुब करणेत आलेली मािसक सभा बुधवार दनांक 
०४/०९/२०१९ रोजी सकाळी ११.५० वाजता क ेि य कायालयाचे “ ी.छ पती िशवाजी महाराज 
सभागृह” येथे आयोिजत कर यात आली होती. सदर सभेस खालील माणे स मा.नगरद य/ सद या 
उपि थत होते. 

 
१. मा.बोइनवाड यशोदा काश  सभापती 
२. मा.ल ढे न ता योगेश  सद या 
३. मा.गीता सुिशल मंचरकर  सद या 
४. मा.रा ल हनुमंतराव भोसल े  सद य   
५. मा.वैशाली ानदेव घोडेकर  सद या  
६. मा.समीर मोरे र मासुळकर  सद य 
 
यािशवाय ी.अ णा बोदडे- ेि य अिधकारी, ी. दलीप आढारी- शासन अिधकारी, 

ी.वसंत उगल-ेलेखािधकारी, ी.संजय घुबे-कायकारी अिभयंता थाप य, ी.िनतीन देशमुख- 
कायकारी अिभयंता िव ुत,  ी.कांबळे बी.बी.सहा यक आरो यािधकारी, ी.वाईकर-उपअिभयंता 
ज.िन., ी.बाळु लांड-ेउपअिभयंता िव ुत,  ी.महेश ब रदे, ी.िवनायक माने, ी.वैभव पुसाळकर –
उपअिभयंता थाप य, ीम.केदारी अ.अ.- डा पयवे क, ी.माने एस.डी.-किन  अिभयंता 
थाप या   इ.अिधकारी उपि थत होते.  

 
मा.सभापती यांनी उपि थत स मा.नगरसद य/सद या व अिधकारी/कमचारी यांचे वागत 

क न सभा कामकाज सु  करणेस अनुमती दली.  
 

ठराव मांक : २ िवषय मांक : १ 
दनांक : ०४/०९/२०१९ िवभाग : क शासन/  लेखा 

सुचक : मा.ल ढे न ता योगेश अनुमोदक : मा. गीता सुिशल मंचरकर 
      
संदभ  : मा. े ीय अिधकारी, यांचेकडील प  मांक  इ ेका/ शा/ ४/कािव/ ३/ २०१९  

दनांक २८/०६/२०१९ 
 

          मनपा या सन २०१९-२० चे मुळ अंदाजप  तयार करीत असतांना मा. े ीय अिधकारी 
यांचे वाहन इंधन (अिधकारी) या लेखािशषाम ये र. . १,१५,०००/- तरतुद करणेत आललेी आहे.  
सदर तरतुद मधुन सन २०१८-१९ ची वाहन इंधनाची िबले खच  टाकणेत आलेली आहेत.  यामुळे 
माहे जून २०१९ अखेर र. .६,६४४/- िश लक असून सदरची तरतुद कमी पडणार आहे. याक रता 
सावजिनक वाचनालय वृ प े िबले या लेखािशषावर र. .५,७५,०००/- असून यापैक  र. . 
१,७५,०००/- तरतुद वाहन इंधन (अिधकारी) या लेखािशषावर वग करणेस मा यता देणेबाबत 



िवचार करणे.  
          सदरचा िवषय दनांक ३ जुलै २०१९ रोजी भाग सिमतीचे सभेत मा यतेकामी ठेवणेत 
आला होता, परंतु  सदरची सभा कोरम अभावी तहकुब कर यात आलेने व असदरचे िवषयाची 
तातडी ल ात घेता यास मा. थायी सिमतीची मा यता घेतली अस याने भाग सिमतीतून सदरचा 
िवषय माघारी घे यास मा यता दे यात येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य कर यात आला 
 
ऐनवेळेचे िवषय  
ठराव मांक : ३ िवषय मांक : २ 
दनांक : ०४/०९/२०१९ िवभाग : क आरो य /  लेखा 

सुचक : मा.रा ल हनुमंतराव भोसल े अनुमोदक : मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 
      
संदभ  : ेि य अिधकारी यांचे प  . क ेका/आ १५/कािव/ १७५/२०१९  

द.३/७/२०१९  
 

          मनपा या सन २०१९-२० चे मुळ अंदाजप काम ये औ णीक धुरीकरणासाठी वाहन 
भा ाने घेणे या लेखािशषकाम ये र. .४,६०,०००/- इतक  तरतुद वग करणेत आली आहे.  
सदर या तरतुदीमधून सन २०१८-१९ चे बील खच  टाकणेत आलेने माहे जून २०१९ अखेर र. . 
९१,५५२/- िश लक आहे.  यामुळे सदर लेखािशषावर तरतूद कमी पडणार आहे.  याकरीता 
खाजगीकरणा ारे साफसफाई या लेखािशषकावर र. . ७,०९,००,०००/- असून यापैक  
र. .६,००,०००/- तरतूद औ णीक धूरीकरणासाठी वाहन भा ाने घेणे या लेखािशषावर वग 
करणेस मा यता दे यात येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य कर यात झाला 
 
 
ठराव मांक : ४ िवषय मांक : ३ 
दनांक : ०४/०९/२०१९ िवभाग : क आरो य /  थाप य  

सुचक : मा.ल ढे न ता योगेश अनुमोदक : मा. गीता सुिशल मंचरकर 
      
संदभ  : मा.सौ.सारीका िनतीन बो-हाडे यांचे दनांक ३/७/२०१९ चे प  

मा.सभापती यांनी िशफारस केले माण.े 
 

          भाग .२ बो-हाडेवाडी गट नं. १ िस हर हॉटेल जवळ, दपक िन हण यांचे घराशेजारी 
असणारे पपरी चचवड महानगरपािलकेचे ३५ वषापूव चे  स ि थतीत बंद असलेले व मोडकळीस 
आलेले जुने धोकादायक सावजिनक व छतागृह  पाडणेत यावे अशी नागरीकांची मागणी आहे.  
तसेच व छ भारत अिभयान अंतगत तेथील नागरीकांना  वैयि क शौचालये उपल ध क न देणेत 
आलेली आहे.  यामुळे सदर शौचालय पाडून या ठकाणी उपल ध असले या मनपा या जागेवर 
सां कृितक हॉल बांधणेस मा यता दे यात येत आहे.  
  

सदर ठराव सवानुमते मा य कर यात आला 
 
 
 



ठराव मांक : ५ िवषय मांक : ४ 
दनांक : ०४/०९/२०१९ िवभाग : थाप य  

सुचक :  अनुमोदक :  
      
संदभ  : मा.राज  कसनराव लांडगे यांचे दनांक ३/७/२०१९ चे प  

मा.सभापती यांनी िशफारस केले माणे. 
 

          भाग .६ धावडेव ती म ये कै.गजानन वेणुजी लांडगे या नावाने दोन फलक लावणेस 
मा यता दे यात येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य कर यात आला 
 
ठराव मांक : ६ िवषय मांक : ५ 
दनांक : ०४/०९/२०१९ िवभाग : थाप य  

सुचक : मा.समीर मासुळकर अनुमोदक : मा.यशोदा काश बोइनवाड 
      
संदभ  : मा.यशोदा काश बोइनवाड यांचे दनांक ३/७/२०१९ चे प  

मा.सभापती यांनी िशफारस केले माणे. 
 

          पपरी चचवड महानगरपािलके या क भाग सिमतीचे मा यतेने मा. क भाग सिमतीची 
मािसक सभा येक मिह याचे पिह या बुधवारी कर यात येते.  तथापी मा. थायी सिमतीची 
सा ािहक सभा ही येक बुधवारी घेणेबाबतचा ठराव मा. थायी सिमतीने पारीत केला असलेन े
मा.क भाग सिमतीची मािसक सभा ही येक मिह याचे पिह या मंगळवारी सकाळी ११.३० 
वाजता आयोिजत कर यास मा यता दे यात येत आहे.   

सदर ठराव सवानुमते मा य कर यात आला 
 
यानंतर उपि थतांचे आभार  क न मा.सभापती यांनी सभा संपलेचे जाहीर केले.  
 
 
 

सही/- 
(बोइनवाड यशोदा काश) 
सभापती (क भाग सिमती) 
 
 

सही/- 
शासन अिधकारी  

तथा सिचव (सभाशाखा) 
क े ीय कायालय 

पपरी चचवड महानगरपािलका, क े ीय कायालय 
जा. . क ेका/सभा/कािव/ ११४ /२०१९ 
दनांक :  २४ /०९/२०१९ 
त: सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी  

       सभावृ ांतामधील ठरावानुसार आपले िवभागाशी संबंिधत िवषयाबाबत यो य ती िनयमािधन 
कायवाही करणेत यावी. याबाबत वेगळा प वहार केला जाणार नाही, याची न द यावी. 


