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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११०१८. 

क भाग सिमती सभा 
कायप का मांक- १५ 

स भा वृ ां त 
दनांक ७/८/२०१८                                        वेळ-दुपार  १२.०० वाजता 
-----------------------                                    -------------------------   
    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. “क” भाग सिमती मािसक सभा मंगळवार द.७/८/२०१८ 

रोजी द ुपार  १२.०० 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.वसंत भाकर बोराटे 
४) मा.बोइनवाड यशोदा काश 

   ५) मा.लांडगे सा रका संतोष 
   ६) मा.लांडगे राज  कसनराव 

७) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

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

९) मा.सागर सुखदेव हंगणे                          वकृत सद य 

१०) मा. ीमती वैशाली शांत खाडये                   वकृत  सद य 
        

  यािशवाय मा.अ णा बोदडे- े ीय अिधकार , मा. दप मुथा – शासन अिधकार , मा.संजय घुबे-
कायकार  अिभयंता थाप य, मा.र वं  पवार –कायकार  अिभयंता पापु,मा.संजय भोसले- कायकार  अिभयंता 
े नेज, मा. वशाल कांबळे- कायकार  अिभयंता,मा.दवंडे- उपअिभयंता पापु, मा.माने- उपअिभयंता था, 
वाईकर- उपअिभयंता े नेज, ी.पुसाळकर-  किन  अिभयंता  थाप य, ी.रमेश भोसले- मु य आरो य 
िनर क, ी.दवाळे,  झटे, जाधव - आरो य िनर क, ीमती दमयंती पवार- किन  अिभयंता वदयुत, हे 
अिधकार  / कमचार  सभेस उप थत होते. 

  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 संमती माणे खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत 
आले. 
वषय मांक- १) भाग .६ म ये ता पुर या व पात कचरा संकलन क  उभारणेबाबत-मा.र व लांडगे, 
               मा.अ नी जाधव,मा.राज  लांडगे  यांचा ताव. 
वषय मांक- २) वाचनालय चालू करणेबाबत- मा. अ नी जाधव, मा.राज  लांडगे  यांचा ताव. 
वषय मांक- ३) भाग .२ मधील र यांना व चौकाना नामकरण क न बोड बस वणेबाबत-मा.सार का 
              स ते,मा.वसंत बोराटे,मा.अ नी जाधव  यांचा ताव. 
वषय मांक-४) भाग .६ भगतव ती मधील वापरात नसलेले ४ सीटचे शौचालयाचे पांतर 
             आरो य िनर क कायालयाम ये करणेबाबत-मा.राज  लांडगे,मा. अ नी जाधव, 
              मा.यशोदा बोइनवाड यांचा ताव.  
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              खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 
सुचक- मा. अ नी जाधव                                    अनुमोदक-मा.यशोदा बोइनवाड 
       क भाग कायालयाचे थाप य वभागातील मु य िलपीक पाटोळे राज  नारायण यांचे द:ुखद 
 िनधन झाले अस याने यांना दांजली अपण करणेत यावी.  
                             सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 
                                       --------- 
 
मा.सभापती- दांजली अपण करणेसाठ  सवानी दोन िमनीटे त ध उभे रहावे. 
           ( सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.)   
                       
अ) दनांक ३/७/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१४ ) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे 

मा.सभापती यांनी कट केले. 
       सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 

 
ठराव मांक – १७                                वषय मांक- १ 
दनांक-७/८/२०१८       
सुचक-मा. अ नी जाधव                           अनुमोदक-मा.राज  लांडगे                           

   संदभ- मा.र व लांडगे, मा.अ नी जाधव,मा.राज  लांडगे  यांचा ताव. 
      भाग मांक ६ म ये कचरा संकलनाची अडचण होत अस या कारणाने धावडेव ती सुखदेव 
   नारायण धावडे माग ी.भाट यां या समोर असले या मोकळया जागेत ता पुर या व पात प याचे 
   कचरा संकलन बांध यास सदरची अडचणा दूर होणार आहे. 
      तर  सदर ठकाणी थाप य व भागामाफत प याचे शेड उभार यास कचरा संकलनाची अडचण दूर 
  होणार आहे.तर  सदरचे प ाशेड लवकरात लवकर बांध यात यावे.सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
  पहाता ठरावा माणे कायवाह  करावी.   

                    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                ---- 

ठराव मांक – १८                                वषय मांक- २ 
दनांक-७/८/२०१८       
सुचक- मा.अ नी जाधव                           अनुमोदक-मा.राज  लांडगे                           

   संदभ-  मा.अ नी जाधव, मा.राज  लांडगे  यांचा ताव. 
.         . .२ जाधववाड  मोशी येथील मोशी टोलना याजवळ ल महादेव मंद राम ये कै.बबनराव 
   नाना गायकवाड यां या नामे ये  नाग रकांसाठ  वरंगुळा क  तसेच वाचनालय चालू करणेत यावा 
  आ ण मं दरा या बाहेर ल बाजुस प ाशेड मा न वाचनालय तयार कर यात यावे. सभावृ ांत कायम 
  होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करावी.   
       

                      सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                   ----- 
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ठराव मांक – १९                               वषय मांक- ३ 
दनांक-७/८/२०१८       
सुचक-मा.सार का स ते                           अनुमोदक-मा.अ नी जाधव                           

   संदभ- मा.सार का स ते, मा.अ नी जाधव,मा.वसंत बोराटे  यांचा ताव. 
         भाग .२ मधील र यांना व चौकांना खालील माणे नामकरण क न बोड बस वणेत यावे. 

अ. . ठकाणाचे नांव नामकरण करावयाचे नांव 
१ देहू आळंद  मोशी रोड  बु.क ड बा धाकु रोकडे माग 
२ बालघरे व ती कुदळवाड  भावीक गुलाब लांडगे माग 
३ कुदळवाड  ग ली .१  भैरवनाथ मं दर माग 
४ कुदळवाड  ग ली .२ कै.कांताराम नामदेव यादव माग 
५ कुदळवाड  ग ली .३ ध डबा सहादू मोरे पाट ल चौक 
६ कुदळवाड  ग ली .४ जय गणेश चौक 

        वर ल माणे नामकरण करणेची कायवाह  लवकरात लवकर करणेत यावी. सभावृ ांत कायम 
  होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करावी.   

                    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
   ठराव मांक – २०                               वषय मांक- ४ 

दनांक-७/८/२०१८       
सुचक-मा.राज  लांडगे                           अनुमोदक-मा.अ नी जाधव                           

   संदभ- मा.राज  लांडगे,मा. अ नी जाधव,मा.यशोदा बोइनवाड यांचा ताव.  
         भगतव ती व धावडेव ती   प रसराम ये नागर कांनी वत:ताचे शौचालय बांधलेले आहेत 
   यामुळे ना या शेजार ल ४  सीट शौचालय वनावापर पडून आहे.स या भगतव तीसाठ  आरो य  
   िनर क कायालय नाह  यामुळे वनावापर असले या ४ सीटचे शौचालयाचे पांतर आरो य िनर क 
   कायालयाम ये के यास आरो य कमचा-यांची गैरसोय दूर होणार आहे.तर  थाप य वभागामाफत 
   सदर थाप य वषयक कामकाज कर यात यावे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माण े
   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, भोसर  २६. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  

-क ेका/का व/५१ /२०१८. 
दनांक  ८ /८/२०१८                                                        सह /- 

शासन अिधकार  

                                                    तथा सिचव सभाशाखा 
                                                    क भाग सिमती 

                                                   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
त-सव संबंिधत वभाग 


