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पपरी चचवड महानगरपािलका 

क भाग कायालय 
कायपिञका मांक-५ 

सभावृ ांत 
द.-  ६/८/२०१४        वेळ -सकाळी १२:०० वाजता 

-------------------                                                        ------------------------------  
          पपरी चचवड महानगरपािलके या क भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार 
द.६/८/२०१४ रोजी दुपारी १२.०० वाजता क ेञीय कायालयाचे ी.छञपती िशवाजी 

महाराज सभागृहाम ये आयोजीत करणेत आली होती सदर सभेस खालील माणे 
मा.नगरसद य उपि थत होते.  
 
१) मा.जम सोनाली पोपट                 सभापती 

२) मा.ननवरे िजत  बाबा 
३) मा.सौ.बनसोडे शकंतला का शनाथु  
४) मा.भोसले राहल हनमंतरावू ु  
५) मा.पालांडे सजाता स नल ु ु  
६) मा. सौ.पानसरे अिमना महंमद 

७) मा.िगता सुिशल मंचरकर 

८) मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 

९) मा.सौ.तनपरे सषमा राजु ु  
१०)मा.अतल अर वंद उफ नाु नासाहेब शतोळे 
११)मा. शांत शतोळे 
१२)मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ सनी 
१३) मा.काटे रोिहतअ पा सुदाम 

१४) मा.गायकवाड सं या सुरदास 

१५)मा.काटे राज  भकनशेठ 
१६)मा.मोटे करण बाळासाहेब   
१७) मा.संजय केशवराव काटे 

 

    तसेच खालील माणे अिधकारी/कमचारी उपि थत होते. 
       मा. फंुदे िड.एम.- भाग अिधकारी, मा.खाबडे-कायकारी अिभयंता, िवदयुत, 
मा.खरात- कायकारी अिभयंता, पापु, जावळे- उपअिभयंता पापु, ी.सोनवणे- 
उपअिभयंता,िवदयुत, ी. दलीप धुमाळ -उपअिभयंता,िवदयुत, ी. शद-े उपअिभयंता, 
थाप य ी.वाईकर- उपअिभयंता थाप य , ी.अकबर शेख- किन  अिभयंता िव, 
ी.र व  भोकरे- सहा.आरो यािधकारी, ी.भोसले - उ ान िनरी क, ी.कामत- 

सहा.उदयान िनरी क हे अ धकार  उपि थत होते. 
 ------  
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उपि थत स मा.सद यांचे संमती माणे खालील   ऐनवेळचे िवषय सभाकामकाजात दाखल 
क न घेणेत आले.      
 
िवषय मांक २) सन १४-१५ या अथसंक पातील क े ीय 
                कायालयातील कामां या तरतद म ये फेरबदल करणेबाबतु - 
                मा.सजाता पालांडेु ,मा. गता मंचरकर यांचा ताव. 
वषय  मांक-३) आ. .२२ कासारवाडी आर णास कै.लालबहादर शा ीू  
                डांगण असे नामकरण करणेबाबत-मा. करण  
                मोटे,मा.ओ हाळ रमा नतीन यांचा ताव. 
वषय मांक-४) वातं य सै नक कै.शेठ ी.चं कांत सरजमल लंकड पथ याु ु  
               नावाचे फ क बस व याबाबत-मा.ओ हाळ रमा  
               नतीन,मा.अ मना पानसरे यांचा ताव. 
वषय मांक-५) क न ठ अ भयंता व पदाचा अ त र त पदभार देणेबाबत- 
               मा. शांत शतोळे,मा.संजय काटे यांचा ताव. 
वषय मांक-६) तारतं ी पदाचा व  अ त र त पदभार देणेबाबत-मा. शांत  
               शतोळे,मा.संजय काटे यांचा ताव. 
वषय मांक-७) नामकरण करणेबाबत- मा.अतल शतोळेु , मा.सौ.सषमाु  
              तनपरे यांचा तावु . 
वषय मांक-८) फगेवाडी व दापोडी उ डाणपला जवळ कमान बांध याबाबतु ु - 
               मा.सं या गायकवाड,मा.शकंतला बनसोडे यांचा तावु . 
वषय मांक-९) फगेवाडी येथे कमान बांधणेबाबतु -मा.सं या  
               गायकवाड,मा.शकंतला बनसोडे यांचा तावु . 
वषय मांक-१०) फगेवाडी येथे यायामशाळा  बांधणेबाबतु -मा.सं या  
               गायकवाड,मा.शकंतला बनसोु डे यांचा ताव. 
वषय मांक-११) दगादेवी भजनी मंडळ सेवानगर फगेवाडी यांना जागा ु ु  
                दे याबाबत-मा.सं या गायकवाड,मा.शकंतला बनसोडे यांचाु  
                ताव. 
वषय मांक-१२) नामकरणाबाबत-मा. शांत शतोळे,मा.िजत  ननावरे यांचा  
                ताव. 
                         -------- 
 
खालील माणे सूचना मांडणेत आली— 
 
सुचक-  मा. करण मोटे                      अनुमोदक- मा.रमा ओ हाळ 
      मा.नानासाहेब शतोळे माजी महापौर यांचे तसेच आंबेगाव ताल यातील ु
माळीण गावावर अचानक झाले या नैस गक आप तीमळे झाले या दघटनेमळे ु ु ु
म यमखी पडले या य तीस दांजल  वाहणेत यावीृ ु ु .   
                        सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 
        --------- 
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मा.सभापती- सवानी दांजली वाहणेसाठी दोन िमिनटे त ध उभे रहावे. 
( सवानी दोन िमनीटे त ध उभे रा न दांजली अपण केली)  
 

                                                    ---                      
       अ ) द.४/६/२०१४ , ३०/६/२०१४  व द. २/७/२०१४ रोजी    झाले या सभेचा   
           (कायपिञका  .३ )  सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी 

कट केले.  

   ब ) द.२/७/२०१४ रोजी झाले या सभेचा  (कायपिञका  .४ )  सभावृ ांत कायम 
           करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  
                                              ----- 
 

ठराव मांक- ६४                                                                     िवषय मांक- १                                                             

दनांक-  ६/८/२०१४              िवभाग- क .ेका. वदयतु 
सुचक-मा.  संजय काटे                                                           अनुमोदक-मा.शैलजा शतोळे 

संदभ- मा.क े ीय अ धकार  यांचे जा. .क /े व/जा/५६१/२०१४ द.१९/०७/२०१४ 
      मा.क े ीय अ धकार  यांनी शफारस केले माणे---  

क े ीय कायालयाचे िवदयुत िवभागाचे सन २०१४-१५ चे  अंदाजप कातील 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम मधील कलम १०३  नुसार  क े ीय 
कायालय,िवदयुत िवभागातील हाय ोिलक   िशडया / वाहने भाडे  त वावर 
पुरिवणे या लेखािशषावर करणेत आलेली  तरतुद र. .७०,००,०००/- मधुन अ थायी 
आ थापना या लेखािशषावर  र. . २,००,०००/- तरतुद वग करणेस काय र मा यता 

  देणेत येत आहे. 
                  सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                           ----- 
ठराव मांक- ६५                                                        िवषय मांक- २                                                       

दनांक-  ६/८/२०१४           िवभाग-  
सुचक-   मा.सजाता पालांडेु                                         अनुमोदक- मा. गता मंचरकर 

संदभ- मा.सजाता पालांडेु ,मा. गता मंचरकर यांचा ताव. 
      क े ीय कायालयाम ये सन २०१४-१५ या अंदाजप काम ये कामां या 
तरतद म ये सोबतचे प  ु “अ” माणे फेरबदल  करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. सभाव तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करावीृ . 
                  सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                          ----- 
ठराव मांक- ६६                                                       िवषय मांक- ३                                                             

दनांक-  ६/८/२०१४           िवभाग-  
सुचक-   मा. करण मोटे                                             अनुमोदक- मा. रमा ओ हाळ 

संदरभ्- मा. करण मोटे,मा.ओ हाळ रमा नतीन यांचा ताव. 
      कासारवाडी येथील आ. .२२ येथे न याने बन वणेत आले या मैदानास 
“लालबहा ूर शा ी डांगण” असे नामकरण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
सभाव तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करावीृ . 
             सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                     ---- 
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ठराव मांक- ६७                                                                  िवषय मांक- ४                                                             

दनांक-  ६/८/२०१४     िवभाग-  
सुचक-   मा.रमा ओ हाळ                          अनुमोदक- मा. अ मना पानसरे 

संदभ- मा.ओ हाळ रमा नतीन,मा.अ मना पानसरे यांचा ताव. 
      वातं य सै नक कै.शेठ ी.चं कांत सरजमल लंकड यांचा ज म दु ु .७ 
डसबर १९२४ साल  प याम ये झाला यांु ना महारा भर शासनातफ द.१ मे 
१९८४ रोजी वातं य सै नक स मान प ाने गौर व यात आले. यांचा म य ृ ू ३१ 
मे १९९४ रोजी राह या घर  झाला या या पि चमेस हणजेच वामी ववेकानंद 
शाळेसमोर हा फलक लावणेत यावा. सभाव तांत कायम होणेची वाट न पहाता ृ
ठरावा माणे कायवाह  करावी. 
                  सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                           ---- 
 
ठराव मांक- ६८                                                       िवषय मांक- ५                                                             

दनांक-  ६/८/२०१४           िवभाग-  
सुचक-   मा. शांत शतोळे                                       अनुमोदक- मा. संजय काटे 

संदभ- मा. शांत शतोळे,मा.संजय काटे यांचा ताव. 
      पंपर  चंचवड मनपाचे क े ीय कायालयाअंतगत वदयत वभागातील ु
जे कमचार  थायी आ थापनेवर वीजतं ी पदावर काम कर त आहेत या 
कमचा-यांकडे क न ठ अ भयंता वदयत पदांक रता आव यक शै णक अहता ु
आहे अशा कमचा-यांना मनपा या र त पदांवर ल क न ठ अ भयंता ( व) या 
पदाचा अ त र त पदभार देणेची कायवाह  करणेत यावी. सभाव तांृ त कायम 
होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करावी. 
                  सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                           ----- 
 
ठराव मांक- ६९                                                       िवषय मांक- ६                                                             

दनांक-  ६/८/२०१४           िवभाग-  
सुचक-   मा. शांत शतोळे                                       अनुमोदक- मा. संजय काटे 

संदभ- मा. शांत शतोळे,मा.संजय काटे यांचा ताव. 
      पंपर  चंचवड मनपाचे क े ीय कायालयाअंतगत वदयत वभागातील ु
जे कमचार  मदतनीस / मजर इु . पदावर थायी आ थापनेवर  काम कर त 
आहेत या कमचा-यांकडे तारतं ी या पदांक रता आव यक शै णक अहता आहे 
अशा कमचा-यांना मनपा या र त पदांवर ल तारतं ी  या पदावर शासनाकडील 
नयमानसारु  अ त र त पदभार देणेची कायवाह  वर त करणेत यावी. 
सभाव तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करावीृ . 
                  सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                        ---- 
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ठराव मांक- ७०                                                       िवषय मांक- ७                                                             

दनांक-  ६/८/२०१४           िवभाग-  
सुचक-   मा.सषमा तनपरेु ु                                        अनुमोदक- मा. अतल शतोळेु  

संदभ- मा.अतल शतोळेु ,मा.सषमा तनपरे ु ु यांचा ताव. 
      सांगवी येथील ामदैवत वेताळ महाराज मंद रा शेजार  पवना नद  
कनार  गणेश वसजन घाट असन या घाटास ू “ ामदैवत वेताळ महाराज घाट” 
असे नामकरण करणेस मा याता देणेत येत आहे. सभाव तांत कायम होणेची ृ
वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करावी. 
                  सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                              ---- 
ठराव मांक- ७१                                                     िवषय मांक- ८                                                             

दनांक-  ६/८/२०१४        िवभाग-  
सुचक-   मा.सं या गायकवाड                                  अनुमोदक- मा. शकंतला बनसोडेु   

संदभ- मा.सं या गायकवाड,मा.शकंतला बनसोडेु  यांचा ताव. 
      वॉड .६२ मधील फगेवाडीु -दापोडी उ डाणपलाजवळन जो र ता ु ू
फगेवाडीु ,संजयनगरम ये जात आहे या ठकाणी कमान बांधणेत यावी.  
सभाव तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करावीृ . 
                सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                         ---- 
 
ठराव मांक- ७२                                                     िवषय मांक- ९                                                             

दनांक-  ६/८/२०१४        िवभाग-  
सुचक-   मा.सं या गायकवाड                                  अनुमोदक- मा. शकंतला बनसोडे ु  

संदभ- मा.सं या गायकवाड,मा.शकंतला बनसोडे यांचा तावु . 
      वॉड .६२ फगेु वाडी येथे मेगामाट व द दशेला जो फगेवाडी म ये ु
र ता जात आहे या ठकाणी कमान बांधणेत यावी. सभाव तांत कायम होणेची ृ
वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करावी 
                   सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                              ---- 
ठराव मांक- ७३                                                     िवषय मांक- १०                                                            

दनांक-  ६/८/२०१४        िवभाग-  
सुचक-   मा.सं या गायकवाड                                  अनुमोदक- मा. शकंतला बनसोु डे  

संदभ- मा.सं या गायकवाड,मा.शकंतला बनसोडे यांचा तावु . 
      वॉड .६२ मधील ओंकारनगर फगेवाडी येथील रामभाऊ काटे पलाखाल  यायामशाळा ु ु  
बांधणेत यावी. सभाव तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करावीृ  
                   सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
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                              -- -- 
ठराव मांक- ७४                                                    िवषय मांक- ११                                                            

दनांक-  ६/८/२०१४      िवभाग-  
सुचक-   मा.सं या गायकवाड                                 अनुमोदक- मा. शकंतला बनसोडे ु  

संदभ- मा.सं या गायकवाड,मा.शकंतला बनसोडे यांचा तावु . 
      वॉड .६२ सेवानगर फगेवाडी येथीलु  जने वाचनालय हे बंद असन ते स या मोकळेच ु ू
आहे तेथे दगादेवी भजनी मंडळा या म हला भजन करु त असतात तर  सदर मंडळास भजन 
कर याक रता जागा वनाम य देणेत यावीु . सभाव तांत कायम होणेची वाट न पहाता ृ
ठरावा माणे कायवाह  करावी 
                   सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                             ---- 
ठराव मांक- ७५                                                     िवषय मांक- १२                                                            

दनांक-  ६/८/२०१४      िवभाग-  
सुचक-   मा. शांत शतोळे                                     अनुमोदक- मा. िजत  ननावरे 

संदभ- मा. शांत शतोळे,मा.िजत  ननावरे यांचा ताव. 
      मौजे सांगवी येथील पंपर चंचवड मनपाचे ता यात असलेल  सांगवी गावठाण येथील  
यायामशाळेचे इमारतीम ये मनपाचे ंथालय असन सदर ंथालय अनेक वषापासन चाल ू ू ू
आहे सदर ंथालयास “ व.नानाभाऊ क डीबा पवार” असे नामकरण करणेस तसेच सांगवी 
येथील स.न.ं६७ मधील पवु -पि चम १८ मी. फेमस चौक ते मलटर  ह  पयत या र यांस 
“ व.बाबासाहेब ीपतराव ढमाले” असे नामकरण करणेस तसेच  मा यता देणेत येत आहे. 
सभाव तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करावीृ  
                   सदर ठराव सवानमते मा य झालाु . 
                              ---- 
         यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जाहीर केले. 
         सह /- 
                                                                             (जम सोनाली पोपट) 
     सभापती 
                                                                                  क े ीय सिमती 
                पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

क े ीय कायालय भोसरी २६  

जा. .क ेका/कािव/ ७८७ /२०१४ द.  ११ / ८ /२०१४    
                

                                                          
शासन अिधकारी तथा  

                                                                                        सिचव (सभाशाखा) 
                                                                                        क े ीय सिमती 
                                                                              पपरी चचवड महानगरपािलका 
 

त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी 
      यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना.     
 
 
      --- 
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                                                                क े ीय स मती सभा ठराव मांक ६५ दनांक ६/८/२०१४  
                                                                                                   प  “अ” 

अ.
क्. 

कामाचे नांव लेखा शरष् भाग . पान .  अ. . सन १४-१५ ची 
तरतदु  

वग करण व 
आव यकतेनसार ु
होणार  वाढ      

घट एकण आव यक ु
तरतदु  

१ भाग .३८ नेह नगर 
व लनगर या भागात 
पाणीपरवठा देखभाल द ती ु ु
कामे करणे. 

भाग तर य 
करकोळ 
द तीची ु
कामे 

३८ ८३५ ७४ ० ९५०००/- ० ९५०००/- 

२ क भागात ठक ठकाणी 
टँकरचे पाणीपरवठा करणेु . 

पाणीपरवठा ु
करकोळ 
द ती ु  

भाग तर य  ११४४ ९ ४०००००     ० ९५०००/
- 

३०५०००/- 

  एकणु      ४००००० ९५००० ९५००० ४००००० 
 

                                                         
 
                                                               शासन अिधकारी तथा  

                                                                                                                                                          सिचव (सभाशाखा) 
                                                                                                                                                         क े ीय सिमती 
                                                                                                                                                 पपरी चचवड महानगरपािलका 



 
 


