
 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

क भाग कायालय 
कायपिञका मांक-८ 

सभावृ ातं 
 द.-  ६/ ११ /२०१३            वेळ- दुपारी ३:०० वाजता 
 

          पपरी चचवड महानगरपािलके या क भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार 
द. ६/११/२०१३ रोजी दुपारी ३.०० वाजता  क भाग कायालयाचे ी.छञपती 

िशवाजी महाराज सभागृहाम ये आयोजीत करणेत आली होती. सभेस खालील 
स मा.सद य उपि थत होते. 

 
1.  मा.ग हाणे सुरेखा शंकर             अ य ा 
2.  मा.आ हाट मंदा उ म 
3.  मा.काळजे िनतीन ताप 
4.  मा.िवनया दप (आबा) तापक र 
5.  मा.मिडगेरी वषा िवलास 
6.  मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 
7.  मा.सौ.गवळी सुिनता (माई) पांडुरंग           
8.  मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 
9.  मा.गोफणे अनुराधा देिवदास 
10.  मा.जा लदर (बा पु) शदे 
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.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 
16.  मा.शडगे आशा सुखदेव 
17.  मा.मोटे करण बाळासाहेब 
18.  मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 
19.  मा.संजय केशवराव काटे 

  
  तसेच खालील माणे अिधकारी/कमचारी उपि थत होते. 

       मा. फंुदे िड.एम.- भाग अिधकारी, ी. ीिनवास दांगट- शासन अिधकारी, ी.र व  
जाधव-कायालयीन अिध क, मा.वसंत साळवी- कायकारी अिभयंता, थाप य मा. संजय 
खाबडे- कायकारी अिभयंता िवदयुत, मा.बरशे ी- कायकारी अिभयंता, पापू, ी.इनामदार-
लेखािधकारी, ी.भोकरे-सहा.आरो यािधकारी, ी.घुबे- उपअिभयंता, पाणीपुरवठा,  

ी.बोञे- उपअिभयंता थाप य, ीमती पाठक- उपअिभयंता ेनेज, ी.देशमुख- 
उपअिभयंता, िवदयुत. 

 
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  )   . .६३ म ये आर ण . २५ येथे मनपा तफ बांध यात आले या  
                           लॉन टेिनस फोटला छञपती राज ी शा  महाराज लॉन टेिनस फोट  
                           असे नामकरण करणेबाबत- मा. करण मोटे व मा.चं कांत वाळके यांचे  
                           द. ६/११/२०१३ चे पञ. 
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िवषय मांक - २)   नामफलक व िवकास कामाबाबत- मा.मंदा आ हाट यांचे  
                           द.६/११/२०१३ चे पञ. 
 
िवषय मांक -३)   िवहार दशक बोड लावणेबाबत- मा.रा ल भोसले व मा.चं कांत  
                          वाळके यांचे द. ६/११/२०१३ चे पञ. 
िवषय मांक -४)   भाग . ३४ ग हाणे व ती येथील पी.सी.एम.टी.चौकातील डॉल फन  
                          मासा व संर ण कठडा काढणेबाबत-मा.सुरेखा ग हाणे व मा. दा  
                          लांडे यांचे द.६/११/२०१३ चे पञ. 

       -------- 
 

         खालील माणे सूचना मांडणेत आली- 
 
सूचक- मा.मंदाताई आ हाट             अनुमोदक- मा.शकुतंला बनसोडे 
 
  द. ६/११/२०१३ ची मा. भाग सिमती सभा दवाळीसणा िनिम  तहकूब क न 
द. १३/११/२०१३ रोजी दुपारी ३.०० वाजता घेणेत यावी. 

      ------- 
 
मा.अ य -  बुधवार द. १३/११/२०१३ रोजी दुपारी ३.०० 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-८ 
सभावृ ांत 

( द. ६/११/२०१३ ची तहकूब सभा) 
 

 द.-  १३/ ११ /२०१३            वेळ- दुपारी ३:०० वाजता 
 

          पपरी चचवड महानगरपािलके या क भाग सिमतीची द. ६/११/२०१३ ची 
तहकूब सभा बुधवार द. १३/११/२०१३ रोजी दुपारी ३.०० वाजता  क भाग 
कायालयाचे ी.छञपती िशवाजी महाराज सभागृहाम ये आयोजीत करणेत आली 
होती. सभेस खालील स मा.सद य उपि थत होते. 

 
 

1.  मा.ग हाणे सुरेखा शंकर             अ य ा 
2.  मा.आ हाट मंदा उ म 
3.  मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
4.  मा.काळजे िनतीन ताप 
5.  मा.िवनया दप (आबा) तापक र 
6.  मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 
7.  मा.सौ.गवळी सुिनता (माई) पांडुरंग           
8.  मा.सुपे आशा र व  
9.  मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 
10.  मा.गोफणे अनुराधा देिवदास 
11.  मा.महेशदादा कसन लांडगे 
12.  मा. दा बाजीराव लांडे 
13.  मा. †ò›.िनतीन ाने र लांडगे 
14.  मा.ल ढे शुभांगी संतोष 
15.  मा.िव नाथ िवठोबा लांडे 
16.  मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 
17.  मा.भोसले रा ल हनुमंत 
18.  मा.काटे रोिहतअ पा सुदाम 
19.  मा.शडगे आशा सुखदेव 
20.  मा.मोटे करण बाळासाहेब 
21.  मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 
22.  मा.संजय केशवराव काटे 

 
   तसेच खालील माणे अिधकारी/कमचारी उपि थत होते. 

       मा. फंुदे िड.एम.- भाग अिधकारी, ी. ीिनवास दांगट- शासन अिधकारी, ी.र व  
जाधव-कायालयीन अिध क, मा.वसंत साळवी-कायकारी अिभयंता, थाप य, मा. संजय 
खाबडे- कायकारी अिभयंता िवदयुत, मा.बरशे ी- कायकारी अिभयंता पापू, मा.मकरंद 
िनकम- कायकारी अिभयंता ेनेज, ी.इनामदार-लेखािधकारी, ी.लगस-
सहा.आरो यािधकारी, ी.भोकरे-सहा.आरो यािधकारी, ी.काळे- उपअिभयंता, थाप य, 

ी.एच.एस. शदे- उपअिभयंता थाप य, ी. राज  शद-े उपअिभयंता, पाणीपुरवठा, 
ी.घुबे- उपअिभयंता, पाणीपुरवठा,  ीमती पाठक- उपअिभयंता ेनेज, ी. भंडारी- 
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क.अिभयंता, ( थाप य), ी. नबाळकर आर.आर.  -क.अिभयंता, िवदयूत, 
ी. ीरसागर- क भाग थाप य, ी.गवळी- क भाग , थाप य, ी.देवकर- झोिनपु 
थाप य. 

  ----- 
  
मा.अ य ा- सव स मा.सद य व अिधकारी यांचे वागत क न सभेला सुरवात करणेत येत 
आह.े  
मा.सिचव  ( ी. ीिनवास दांगट) -  मा.वषाताई मिडगेरी यांनी द. ६/११/२०१३ रोजी 
पञ दलेले आहे याम ये – “ पपरी चचवड  महानगरपािलका भाग मांक-२९ 
इं ायणीनगर म ये समािव  से टर मांक १० या भागास या पूव च “ ीराम कॉलनी ” 
असे नामकरण ठराव मांक ७३ िवषय मांक ६ दनांक २/११/२०११  या ारे केला  
अस याने िनयमानुसार पु हा निवन ठराव करता येणार नाही यामुळे ठराव मांक ९८ 
िवषय मांक ४ दनांक ३/१०/२०१३ केलेला हा ठराव कायम कर यात येऊ नये ” असे 
पञ दलेले आह.े 
मा.अ य ा- दनांक ३/१०/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायपिञका .७) 
सभावृ ांतामधील- “ ठराव मांक ९८ िवषय मांक ४ ” वगळून दनांक ३/१०/२०१३ 
रोजी झाले या सभेचा (कायपिञका .७) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.अ य ा 
यांनी कट केले. 
       -------- 
      सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले ऐनवेळचे िवषय घेणेत आले. 
 
ठराव मांक -११०                                                  िवषय मांक – १ 
दनांक -  १३/११/२०१३               िवभाग- थाप य क  

सूचक- मा. करण मोटे                                       अनुमोदक-मा.चं कांत वाळके 
संदभ- मा. करण मोटे व मा.चं कांत वाळके यांचे द. ६/११/२०१३ चे पञ. 
           . .६३ म ये आर ण . २५ येथे मनपा तफ बांध यात आले या                            
लॉन टेिनस फोटला छञपती राज ी शा  महाराज लॉन टेिनस फोट                            
असे नामकरण करणेस मा यता देणेत येत आह.े                   

 
                          सदर ठराव सवानुमते मा य झाला- 
                                           ----- 

ठराव मांक -१११                                           िवषय मांक – २ 
दनांक -  १३/११/२०१३        िवभाग- िवदयुत / थाप य क 

सूचक- मा.मंदा आ हाट                      अनुमोदक-मा.आशा सुपे 
संदभ- मा.मंदा आ हाट यांचे द. ६/११/२०१३ चे पञ. 
 
 १) मोशी भाग . ६ पाईन रोड या चौकात  हॅलोजनचे दवे बसिवणेस  
२) सहयोग कॉलनी या ठकाणी िसमट या पाईपची मुतारी बसिवणेस ३) मोशी आळंदी 
रोडवर बाबुराव कॉ ले स या जवळ बाजीराव गायकवाड (िभम नगर) असे नामफलक 
करणेस मा यता देणेत येत आह.े                       

 
                          सदर ठराव सवानुमते मा य झाला- 
                                           ----- 

ठराव मांक -११२                                           िवषय मांक – ३ 
दनांक -  १३/११/२०१३        िवभाग- थाप य क  

सूचक- मा.रा ल भोसले                        अनुमोदक-मा.चं कांत वाळके 
संदभ- मा.रा ल भोसले व मा.चं कांत वाळके यांचे द.६/११/२०१३ चे पञ. 
         नेह नगरम ये वसंतदादा पाटील शाळे शेजारी सवात जुने बु द िवहार आह,े सदर 
बु द िवहाराम ये अनेक काय म होत असतात यासाठी पुणे न व पपरी चचवड  
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शहरा या कानाकोप-यातून धा मक  लोक येत असतात. यावेळी बु द िवहार शोधताना 
यांना ञास सहन करावा लागत आह.े 

 तरी नेह नगर मधील जैन चौकात सेवा िवकास बँके या शेजारी शील रतन बु द 
िवहाराकडे असे िवहार दशक बोड लाव यास मा यता देणेत येत आह.े                       

 
                          सदर ठराव सवानुमते मा य झाला- 
                                           ----- 

ठराव मांक -११३                                           िवषय मांक – ४ 
दनांक -  १३/११/२०१३        िवभाग- िवदयुत / थाप य क  

सूचक- मा.सुरेखा ग हाणे                        अनुमोदक-मा. दा लांडे 
संदभ- मा.सुरेखा ग हाणे व मा. दा लांडे यांचे द.६/११/२०१३ चे पञ. 
 
        भाग मांक ३४ मधील ग हाणे व ती येथील पीसीएमटी चौकाम ये हायमा ट 
दवा बसिवणेचे योजन अस याने व या ठकाणचा डॉल फन मासा नादु त झालेला 

अस याने तो व संर ण कठडा काढणेस 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/ ५१७ /२०१३  
द.   ३०/ ११ /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.     
 
 
  


