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पपरी चचवड महानगरपािलका 

क भाग कायालय 
कायपिञका मांक-८ 

सभावृ ातं 
 

 द.- २/१/२०१३             वेळ दुपारी ३:०० वाजता 
 
          पपरी चचवड महानगरपािलके या क भाग सिमतीची मािसक सभा क भाग 
कायालयाचे ी.छञपती िशवाजी महाराज सभागृहाम ये द.२/१/२०१३ रोजी दुपारी ३.०० 
वाजता आयोजीत करणेत आली होती सदर सभेस खालील माणे मा.नगरसद य उपि थत 
होते. 
 

१)     मा.सौ.गवळी सुिनता (माई) पांडुरंग          अ य ा 
२)     मा.आ हाट मंदा उ म 
३)     मा.काळजे िनतीन ताप 
४)     मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 
५)     मा.सुपे आशा र व  
६)     मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 
७)     मा.अिजत दामोदर ग हाणे 
८)     मा.गोफणे अनुराधादेिवदास 
९)     मा.जा लदर (बा पु) शदे 
१०) मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 
११) मा.महेशदादा कसन लांडगे 
१२) मा. †ò›.िनतीन ाने र लांडगे 
१३) मा.ल ढे शुभांगी संतोष 
१४) मा.िव नाथ िवठोबा लांडे 
१५) मा.भोसले रा ल हनुमंत 
१६) मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 
१७) मा.काटे रोिहतअ पा सुदाम 
१८) मा.गायकवाड सं या सुरदास 
१९) मा. मोटे करण बाळासाहेब  
२०) मा. संजय केशवराव काटे 
 

       तसेच खालील माणे अिधकारी/कमचारी उपि थत होते. 
 
       ी. फंुदे िड.एम.- भाग अिधकारी, ी.र व  जाधव- . शासन अिधकारी,  ी. कुदळे- 
कायकारी अिभयंता िवदयुत, ी.बरशे ी- कायकारी  अिभयंता पाणीपुरवठा क भाग, 

ी.इनामदार-लेखािधकारी, ीम.पाठक-उपअिभयंता जलिन सारण, ी.जगताप-उपअिभयंता 
थाप य, ी.सोनवणे-उपअिभयंता ( थाप य), ी.पा टल- उपअिभयंता (झोिनपु), ी.घुबे-

उपअिभयंता,  ी.राणे-उपअिभयंता, थाप य, ी.पाटील- उपअिभयंता (िवदयुत), ी.काळे-
उपअिभयंता (पापु), ी.बोञे- उपअिभयंता ( थाप य/उदयान), ी.र व  शद-ेउपअिभयंता 
(पापु), ी.दाते- .सहा.आरो यािधकारी, ी.जावळे- उपअिभयंता (ड-पापु), ी.राशे 
एन.एस- उ ान सहा यक. 
         सव थम मा.अ य ा यांनी सव स मा.सद य व अिधकारी यांचे वागत क न सभेला 
सुरवात केली. 
मा.अ य ा- देशातील द ली येथील  युवतीवर (सामुहीक बला कार)  झाले या अ याचाराने 
िनधन  झा याने, तसेच अिभनेते शरद पडसे व आनंद अ यंकर यांचे अपघाती िनधन झा याने 
याना दोन िमिनटे त ध उभे रा न दांजली अपण करावी. 
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(सवानी दोन िमनीटे सत ध उभे रा न दांजली अपण केली) 
 िवषय मांक १)  द.   ५/१२/२०१२ रोजी झाले या सभेचा (कायपिञका .७) सभावृ ांत  
कायम करणेत आ याचे मा.अ य ा यांनी कट केले. 
 
          तदनंतर खालील माणे मा.अ य  यांचे मा यतेने ऐनवेळचे िवषय सभा कामकाजात 
दाखल क न घेणेत आले. 
 
िवषय मांक-२)  भाग . ६२ म ये फुगेवाडी/गणेशनगर/ कारव तीजवळ फायबरचे  
                       टॉयलेट बसवणेबाबत- मा.सं या गायकवाड  व मा.मंदा आ हाट यांचे पञ. 
िवषय मांक-३) भाग . ६२ फुगेवाडी बस टॉप मुंबई पुणे र ता येथे फायबरचे टॉयलेट  
                      बसवणेबाबत-मा.सं या गायकवाड व मा.मंदा आ हाट यांचे पञ. 
िवषय मांक-४) वाड . ३४ ग हाणे व ती, येथील िवकास कामे करणेबाबत-मा.सुरेखा  
                       ग हाणे व मा.शुभांगी ल ढे यांचे पञ. 
िवषय मांक-५) भाग . ३६ म ये न ाने बांधले या जलकंुभास नाव देणेबाबत- 
                      मा.शुभांगी ल ढे व मा.अनुराधा गोफणे यांचे पञ. 
िवषय मांक-६) क- भागामधील र ते व गटारे साफसफाई कमचारी सं या वाढिवणेबाबत-  
                      मा.सौ.सुिनता उफ (माई) पांडुरंग गवळी, मा.अिजत ग हाणे व मा.संजय  
                      काटे यांचे पञ. 
िवषय मांक-७) अभय योजना मुदतवाढ द. ३१/३/२०१३ पयत करणेबाबत.-  
                       मा.सौ.सुिनता उफ (माई) पांडुरंग गवळी, मा.अिजत ग हाणे व मा.वसंत  
                       ल ढे यांचे पञ. 
 ------  
 
ठराव मांक-१३१        िवषय मांक- २ 
दनांक-  २/१/२०१३      िवभाग- थाप य क 

सुचक-मा.सं या गायकवाड                       अनुमोदक-मा.मंदा आ हाट 
 
           मा.सं या गायकवाड व मा.मंदा आ हाट यांचे पञ. 
 
      वाड . ६२ फुगेवाडी, गणेश नगर, कार व ती जवळ, दापोडी पुणे-१२ येथे 
पु षांसाठी  फायबरचे टॉयलेट बसवणे  दापोडी येथील िवनीयाड चच येथून येणारे-जाणारे 
भ ं गण र या या कडेला घाण करत अस याने तेथील रिहवाशांना या दुगधीला सामोरे जावे 
लागते यामुळे तेथे वरीत फायबरचे टॉयलेट बसिवणेस मा यता देणेत येत आह.े 
                                सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
    ------  
ठराव मांक- १३२       िवषय मांक-३ 
दनांक-  २/१/२०१३      िवभाग- थाप य क 

सुचक-मा.सं या गायकवाड                  अनुमोदक-मा.मंदा आ हाट 
 
           मा.सं या गायकवाड व मा.मंदा आ हाट यांचे पञ. 
           वॉड .६२ फुगेवाडी, बस टॉप, मुंबई पुणे रोड येथे पु षांसाठी फायबरचे टॉयलेट 
बसवणे.  पु षांची गैरसोय होत अस याने तसेच बस टॉपचे लोक इकडे तीकडे घाण करीत 
अस याने यांची दुगधी तेथील रिहवाशांना होत आहे हणून वरीत फायबरचे टॉयलेट 
बसवणेस मा यता देणेत येत आह.े 
                               सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
    ------  
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ठराव मांक- १३३       िवषय मांक-४ 
दनांक-  २/१/२०१३      िवभाग- थाप य क 

सुचक-मा.सुरेखा ग हाणे                           अनुमोदक-मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ- मा.सुरेखा ग हाणे व मा.शुभांगी ल ढे यांचे पञ 
          भाग . ३४ मधील खालील ठकाणची िवकास कामे करणेस मा यता देणेत येत 
आह.े १) ग हाणे व ती, समता िमञ मंडळ येथील सावजिनक व छतागृह दु त करणेस २) 
ग हाणे व ती येथील ग टू ( लॉक) बसिवणेस व दु त करणेस ३) ग हाणे व ती येथील 
र यांचे डांबरीकरण करणेस ४) ेनेज लाईन व चबर दु त करणे. 
                                सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
    ------  
 
ठराव मांक- १३४        िवषय मांक- ५ 
दनांक-  २/१/२०१३      िवभाग- पाणीपुरवठा 

सुचक-मा.शुभांगी ल ढे                        अनुमोदक-मा.अनुराधा गोफणे 
संदभ- मा.शुभांगी ल ढे व मा.अनुराधा गोफणे यांचे पञ. 
     भाग . ३६ म ये २० दशल   जलकंुभ (पा याची टाक ) न ाने तयार झाली आहे या 
जलकंुभास  कै. ाने र िसताराम ल ढे हे नाव देणेस मा यता देणेत येत आह.े 
                               सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
    ------  
ठराव मांक- १३५       िवषय मांक- ६ 
दनांक-  २/१/२०१३      िवभाग- आरो य (मु यालय) 

सुचक-मा.अिजत ग हाणे                            अनुमोदक-मा.संजय काटे 
 
संदभ- मा.सुिनता (माई) पांडुरंग गवळी, मा.अिजत ग हाणे व मा.संजय काटे यांचे पञ. 
 
     स या भागातील र ते व गटारे इ. साफसफाई ही शासनाचे धोरणानुसार २५० कुटंूब 
सं ये या माणानुसार कमचारी नेमणूक करणेत येते परंतु दवस दवस वाढणारी लोकसं या 
या माणात वाढणारे कचरा व थापन  होणे आव यक आह.े  तसेच काही भाग दाट कुटंूब 

सं येचे असुन काही भाग िवरळ कुटंूब सं येचे व भौगोलीकदृ या मोठे  आहेत यामुळे वरील 
शासन िनणयानुसार कमचारी सं या अपुरी आहे.  तरी भौगोलीक ( भाग रचना / व प) 
कुटंूब सं या  इ. बाबी िवचारात घेऊन भाग िनहाय (क भाग) आरो य कमचारी 
( पदिनहाय) वाढ करणे संबंधीचे मु य कायालय आरो य िवभागाने धोरण िनि त करणेस 
मा यता देणेत येत आह.े 
                                 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
    ------  
ठराव मांक- १३६       िवषय मांक- ७ 
दनांक-  २/१/२०१३      िवभाग- पाणीपुरवठा (मु यालय)  

सुचक-मा.अिजत ग हाणे                              अनुमोदक-मा.वसंत ल ढे 
 
संदभ- मा. मा.सुिनता (माई) पांडुरंग गवळी, मा.अिजत ग हाणे व मा.वसंत ल ढे यांचे पञ. 
 
         मा.आयु  यांनी जाहीर केलेली थक त पाणी बील व त ारी संबंधीची  जाहीर केलेली 
अभय योजना २०१२  मुदत द. ३१/१२/२०१२ रोजी संपलेली आह.े परंतु नागरीकांचे 
सोयीसाठी व योजना सार िवचारात घेता सदर योजनेची मुदत ही द. ३१/३/२०१२ पयत 
वाढिवणेत यावी  व आले या अभय योजनेतील त ार अजदार यांना सुधारीत िबले वरीत 
देणेची कायवाही करणेस मा यता देणेत येत आह.े   
                                          सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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              ------  
 
 
            यानंतर मा.अ य ा यांनी सभा संप याचे जाहीर केले. 
 
 
 
                        सही/- 
                                                                    (मा.सुिनता (माई) पांडुरंग गवळी) 
                                                                                     अ य ा 
                                                                               क भाग सिमती 
              पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

क भाग कायालय भोसरी २६ 
जा. .क स/कािव/ २०८ /२०१३  
द.   ३१/१/२०१३                                              

 
                          

                                                
                                                                      . 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.      


