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पपरी चचवड महानगरपािलका 

क भाग कायालय 
कायपिञका मांक-५ 

सभावृ ातं 
 द.-  ७/८/२०१३            वेळ दुपारी ३:०० वाजता 
 
          पपरी चचवड महानगरपािलके या क भाग सिमतीची मािसक सभा क भाग 
कायालयाचे ी.छञपती िशवाजी महाराज सभागृहाम ये बुधवार द.७/८/२०१३ रोजी 
दुपारी ३.०० वाजता आयोजीत करणेत आली होती सदर सभेस खालील माणे 
मा.नगरसद 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.वाबळे संजय म हारराव 
7.     मा.मिडगेरी वषा िवलास 
8.     मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 
9.     मा.सौ.गवळी सुिनता (माई) पांडुरंग           
10.     मा.सुपे आशा र व  
11.     मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 
12.     मा.अिजत दामोदर ग हाणे 
13.     मा.गोफणे अनुराधा देिवदास 
14.     मा.जा लदर (बा पु) शदे 
15.     मा. दा बाजीराव लांडे 
16.     मा. †ò›.िनतीन ाने र लांडगे 
17.    मा.ल ढे शुभांगी संतोष 
18.    मा.ननवरे िजत  बाबा 
19.    मा.सावळे िसमा र व  
20.    मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 
21.    मा.भोसले रा ल हनुमंत 
22.    मा.काटे रोिहतअ पा सुदाम 
23.    मा.काटे राज  िभकनशेठ 
24.    मा.शडगे आशा सुखदेव 
25.    मा.मोटे करण बाळासाहेब 
26.    मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 
27.    मा.संजय केशवराव काटे 
 
 
    तसेच खालील माणे अिधकारी/कमचारी उपि थत होते. 

       मा. फंुदे िड.एम.- भाग अिधकारी, ी.र व  जाधव- . शासन अिधकारी, 
मा.साळवी –कायकारी अिभयंता, थाप य क- भाग, मा. संजय खाबडे- कायकारी 
अिभयंता िवदयुत, मा.बरशे ी- कायकारी अिभयंता (पापू), ी.इनामदार-लेखािधकारी, 

ी.काळे- उपअिभयंता, थाप य, ी. शद-े उपअिभयंता थाप य, ी. राज  शद-े 
उपअिभयंता, पाणीपुरवठा, ी.घुबे- उपअिभयंता, पाणीपुरवठा,  ी.माने- उपअिभयंता 
(पाणीपुरवठा), ी.जगताप-उपअिभयंता थाप य,  ी.बोञे- उपअिभयंता थाप य,  



 -  - 

 

2 

2 

 
 

ी.पाटील- उपअिभयंता, िवदयुत, ी.लगस- सहा.आरो यािधकारी, ी.भोकरे-
सहा.आरो यािधकारी, ी. नबाळकर- क.अिभयंता, िवदयुत, ी.आ णा मजाळ-उ ान 
सहा यक,  ी.ढोरे एच.- िश णमंडळ 
 
मा.अ य ा- सव स मा.सद य व अिधकारी यांचे वागत क न सभेला सुरवात करणेत येत 
आह.े 
मा.सीमा सावळे -  सभागृहात कोरम पुण नाही ही रे युलर सभा  आह.े  सभा तहकूब 
करावी लागेल. जाधव साहेब आपण सांगीतले पािहज.े का सांगीतले नाही कोरम नाही 
हणून. 

मा.जाधव (सिचव) –  माझी चुक  झाली आह,े  मी सांगीतले नाही. कोरम साठी थांबावे 
लागेल. 
मा.सीमा सावळे – थांबता येते का ?  सभा तहकूब करावी लागते ?   
मा.जाधव (सिचव) – दहा िमिनटासाठी सभा तहकूब करावी लागेल. 
मा.अ य -  सभा भरवणेसाठी नेमले या वेळी सभागृहात आव यक गणसं या नस याने 
गणसं येअभावी  द.ु३.२५ 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-५ 
सभावृ ांत 

  ( दनांक ७/८/२०१३ (द.ु३.००) ची तहकूब सभा) 
 

 द.- ७/८/२०१३            वेळ दुपारी ३:२५ वाजता 
 
          पपरी चचवड महानगरपािलके या क भाग सिमतीची दनांक ७/८/२०१३ 
द.ु३.०० ची तहकूब सभा बुधवार दनांक ७/८/२०१३ रोजी दुपारी ३.२५ वाजता क 

भाग कायालयाचे ी.छञपती िशवाजी महाराज सभागृहाम ये आयोजीत करणेत आली 
होती सदर सभेस खालील माणे मा.नगरसद य उपि थत होते. 

 
 

१)     मा.ग हाणे सुरेखा शंकर               अ य ा 
२)     मा.आ हाट मंदा उ म 
३)     मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
४)     मा.काळजे िनतीन ताप 
५)     मा.िवनया दप (आबा) तापक र 
६)     मा.वाबळे संजय म हारराव 
७)     मा.मिडगेरी वषा िवलास 
८)     मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 
९)     मा.गवळी सुिनता (माई) पांडुरंग 
१०) मा.सुपे आशा र व  
११) मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 
१२) मा.अिजत दामोदर ग हाणे 
१३) मा.गोफणे अनुराधा देिवदास 
१४) मा.जा लदर (बा पु) शदे 
१५) मा. दा बाजीराव लांडे 
१६) मा. †ò›.िनतीन ाने र लांडगे 
१७) मा.ल ढे शुभांगी संतोष 
१८) मा.िव नाथ िवठोबा लांडे 
१९) मा.ननवरे िजत  बाबा 
२०) मा.सावळे िसमा र व  
२१) मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 
२२) मा.भोसले रा ल हनुमंत 
२३) मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 
२४) मा.काटे रोिहतअ पा सुदाम 
२५) मा.काटे राज  िभकनशेठ 
२६) मा.शडगे आशा सुखदेव 
२७) मा.मोटे करण बाळासाहेब 
२८) मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 
२९) मा.संजय केशवराव काटे 
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    तसेच खालील माणे अिधकारी/कमचारी उपि थत होते. 

       मा. फंुदे िड.एम.- भाग अिधकारी, ी.र व  जाधव- . शासन अिधकारी, 
मा.साळवी –कायकारी अिभयंता, थाप य क- भाग, मा. संजय खाबडे- कायकारी 
अिभयंता िवदयुत, मा.बरशे ी- कायकारी अिभयंता (पापू), ी.इनामदार-लेखािधकारी, 

ी.काळे- उपअिभयंता, थाप य, ी. शद-े उपअिभयंता थाप य, ी. राज  शद-े 
उपअिभयंता, पाणीपुरवठा, ी.घुबे- उपअिभयंता, पाणीपुरवठा,  ी.माने- उपअिभयंता  
(पाणीपुरवठा), ी.जगताप-उपअिभयंता थाप य,  ी.बोञे- उपअिभयंता थाप य, 

ी.पाटील- उपअिभयंता, िवदयुत, ी.लगस- सहा.आरो यािधकारी, ी.भोकरे-
सहा.आरो यािधकारी, ी. नबाळकर- क.अिभयंता, िवदयुत, ी.आ णा मजाळ-उ ान 
सहा यक,  ी.ढोरे एच.- िश णमंडळ. 
 
मा.अ य ा -  सव स मा.सद य व अिधकारी यांचे वागत क न सभेला सुरवात करणेत येत 
आह.े 
मा.सीमा सावळे -  सभाशा ञा माणे तहकूबीची सूचना अ य ाना मांडता येत नाही ती 
दुस-या  सद यांनी मांडून याला सूचक व अनुमोदक पािहजेत.  सभाशा ञा माणे 
नगरसिचवाना कामकाज करता येत नाही. आपण अ य ाना तसे सांगायला पािहजे होते 
तु हांला तुमचे अिधकार कत  मािहती नसतीलतर दुस-याना येथे येऊ ा. नगरसिचवाना 
सभा कामकाज कसे चालवायचे हे मािहत नाही.  तहकूबी सूचना अ य ाना मांडता येत 
नाही तहकूबीचा ताव  सद यांनी मांडून याला अनुमोदन ावे असे तु ही अ य ाना 
सांगायला पािहजे होते. तसे झालेले नाही. नगरसिचव आप याला सभा कामकाज कसे 
चालवायचे हे मािहत नसेलतर मी लेखी त ार आयु ांना करणार आह.े या ठकाणी तहकूबी 
सूचना कोणीही मांडली न हती. मीच कोरमचा मु ा मांडला होता. यानंतर दोन 
सद यानी तहकूबी सूचना मांडून ती अ य ानी   ि वकारायची असते परंतु तसे झालेले 
नाही. यामुळे  आजची सभा  ही बेकायदेशीर आह.े ही सभा चालू ठेवलीतर मी कोटात 
याय मागेल. 

मा.जाधव (सिचव) – आजची कायपिञका मांक ५ ची द. ७/८/२०१३ ची  भाग 
सिमतीची सभा सुरवातीला कोरमअभावी दहा िमिनटे तहकूब केलेली होती. तहकूबी सूचना 
आलेली न हती. परंतु िसमाताई सावळे यांनी कोरम नाही असा मु ा मांडलेला होता. 
याला सूचक व अनुमोदक असे कोणीही न हते. तरी कोरम आता पुण झालेला आह.े 
यासाठी सूचक अनुमोदक िमळा यानंतर पुढील कामकाज होईल. 

मा.िसमा सावळे -  कुठ याही सभा तहकूबीस सूचक, अनुमोदक नसतील आिण वत: 
अ य ानी सभा तहकूब केली असेलतर दुसरी सभा सलग घेता   येत नाही याबाबत 
नगरसिचव यांनी सांगावे अ यत:  दुसरी सभा बेकायदेिशर ठरेल. 
मा.जाधव (सिचव) –  सुरवातील गणसं ये अभावी सभा तहकूब करणे आव यक आहे असे 
मी प  केलेले न हते. 
मा.िसमा सावळे-  नगरसिचव हणून आपण काम करत असालतर कायदा मािहती पािहजे. 
मा.जाधव (सिचव) – मी सूरवातीला चुकलो हे मी मा य केलेले आह.े 
मा.िसमा सावळे -  सुरवातीला िम टग तहकूब केली यावेळेला सूचक , अनुमोदक 
तहकूबीसाठी पािहजे असे सांगायला पािहजे होते. मी जरी कोरम नाही हणलेतरी आपण 
तसे अ य ाना सांगायला पािहजे होते. 
मा.जाधव (सिचव) – मी सांगीतले नाही,   ती माझी चूक झालेली आह.े  
मा.अ य ा-  सभा कामकाजाला सुरवात करावी. 
मा.जाधव (सिचव) – काय म पिञका .५... . . . 
मा.िसमा सावळे -  मा.अ य , भाग अिधकारी, स मा.सद य सगळयांचा मान ठेवून 
आजची सभा चालिवणार आहेत ते सभाकामकाज बेकायदेिशर होणार आह.े मी वत: 
नगरसेिवका िसमा सावळे भाग .३७ महा मा फुलेनगर.  कायदेिशर अडचणीमुळे मी 
सभा कामकाजात भाग घेवू शकत नाही, ध यवाद. 
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मा.आशा शडगे -  आज चू क या प दतीने सभा कामकाज चालू अस याने मी नगरसेिवका 
आशा शडगे भाग .६३ सभा कामकाजाम ये कायदेिशर अडचणीमुळे भाग घेवू शकत 
नाही. 
 
 
                  खालील माणे सूचना मांडणेत आली- 
 
सुचक- मा संजय काटे                                    अनुमोदक- मा. †ò›. िनतीन लांडगे      
 
       पा क तान सैिनकानी भारतीय सैिनकावर गोळीबार के याने िनषेध क न  सदर सभा 
बुधवार द. ४/९/१३ रोजी दुपारी २.४५ पयत तहकूब करणेत यावी. 
 
                                        सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 
                                                           ---- 
 
मा.अ य ा- बुधवार दनांक ४/९/२०१३ दुपारी २.४५ 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-५ 
सभावृ ांत 

  ( दनांक ७/८/२०१३ (द.ु३.००  व ३.२५) ची तहकूब सभा) 
 

 द.- ४/ ९ /२०१३            वेळ दुपारी २:४५ वाजता 
 
          पपरी चचवड महानगरपािलके या क भाग सिमतीची दनांक ७/८/२०१३ 
द.ु३.२५ ची तहकूब सभा बुधवार दनांक ४/ ९ /२०१३ रोजी दुपारी २.४५ वाजता क 

भाग कायालयाचे ी.छञपती िशवाजी महाराज सभागृहाम ये आयोजीत करणेत आली 
होती सदर सभेस खालील माणे मा.नगरसद य उपि थत होते. 
 
 

1.     मा.ग हाणे सुरेखा शंकर                     अ य ा 
2.     मा.आ हाट मंदा उ म 
3.     मा.िवनया दप (आबा) तापक र 
4.     मा.वाबळे संजय म हारराव 
5.     मा.मिडगेरी वषा िवलास 
6.     मा.सौ.गवळी सुिनता (माई) पांडुरंग           
7.     मा.सुपे आशा र व  
8.    मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 
9.    मा.गोफणे अनुराधा देिवदास 
10.    मा.महेशदादा कसन लांडगे 
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.ननवरे िजत  बाबा 
16.    मा.सावळे िसमा र व  
17.    मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 
18.    मा.भोसले रा ल हनुमंत 
19.    मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 
20.    मा.काटे रोिहतअ पा सुदाम 
21.    मा.काटे राज  िभकनशेठ 
22.    मा.शडगे आशा सुखदेव 
23.    मा.मोटे करण बाळासाहेब 
24.    मा.संजय केशवराव काटे 
 

 
  तसेच खालील माणे अिधकारी/कमचारी उपि थत होते. 

       मा. फंुदे िड.एम.- भाग अिधकारी, ी.र व  जाधव- . शासन अिधकारी, 
मा.साळवी –कायकारी अिभयंता, थाप य क- भाग, मा. संजय खाबडे- कायकारी 
अिभयंता िवदयुत, मा.बरशे ी- कायकारी अिभयंता (पापू), ी.इनामदार-लेखािधकारी, 

ी.लगस- सहा.आरो यािधकारी, ी.भोकरे-सहा.आरो यािधकारी, ी.काळे- उपअिभयंता, 
थाप य, ी. शद-े उपअिभयंता थाप य, ी. राज  शद-े उपअिभयंता, पाणीपुरवठा, 
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ी.घुबे- उपअिभयंता, पाणीपुरवठा,  ी.मान-े उपअिभयंता (पाणीपुरवठा), 
ी.जगताप-उपअिभयंता थाप य,  ीमती पाठक- उपअिभयंता ेनेज, ी.पाटील- 

उपअिभयंता, िवदयुत, ी.देशमुख- उपअिभयंता, िवदयुत, ी.पुजारी-उपअिभयंता (पुल व 
क प), ी.राज  जावळे- उपअिभयंता, (ड पापु), ी.िवजय भोजने उपअिभयंता,  
थाप य, ी.संजय कांबळे- उपअिभयंता ( ेनेज), ी.उ हास भालेराव  -क.अिभयंता, 

िवदयूत,  ी. देवकर ज.ेडी.- क.अिभयंता (झोिनपू थाप य), ी.आढळे-उ ान िनरी क    
   ------ 

मा.अ य ा- सव स मा.सद य व अिधकारी यांचे वागत क न सभेला सुरवात करणेत येत 
आह.े 
  
        दनांक  १०/ ७ /२०१३ व द. १८/७/२०१३ रोजी झाले या सभेचा                 
(कायपिञका .४) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.अ य ा यांनी कट केले. 
        ----- 
ठराव मांक - ८०                                                 िवषय मांक – १ 
दनांक -४/९/२०१३             िवभाग- पुल व क प 

सूचक- मा.िजत  ननावरे            अनुमोदक-मा.रा ल भोसले 
संदभ- मा. करण मोटे व मा.अिजत ग हाणे यांचे पञ 
 
 िवषय- पुणे महामागावरील नािशकफाटा येथे होणा-या दुमजली उ ाणपुलास  
                  ी.छञपती िशवाजी महाराज उ ाणपुल असे नामकरण करणेस मा यता  
                  देणेबाबत. 
 
                     िवषय मांक १ द री दाखल करणेत यावा. 
 
          सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                          ------ 
ठराव मांक - ८१                                                 िवषय मांक – २ 
दनांक -४/९/२०१३             िवभाग- पुल व क प 

सूचक- मा.िजत  ननावरे            अनुमोदक-मा.रा ल भोसले 
संदभ- मा.िसमा सावळे व मा.आशा शडगे यांचे पञ 
 
          िवषय-  कासारवाडी येथील दुमजली उ ाणपुलास कै. ीमान बाळासाहेब ठाकरे  
                     यांचे नाव देणेस मा यता देणेबाबत. 
 
                     िवषय मांक २ द री दाखल करणेत यावा. 
 
          सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                          ------ 
ठराव मांक - ८२                                                 िवषय मांक – ३ 
दनांक -४/९/२०१३             िवभाग- थाप य क 

सूचक- मा.संजय वाबळे              अनुमोदक-मा. †ò›.िनतीन लांडगे 
संदभ-  मा.संजय वाबळे व मा. †ò›.िनतीन  लांडगे यांचे पञ. 
           इं ायणीनगर भाग  . २९ मधील पेठ . २, मोकळी जागा .३ या ठकाणी 
पपरी चचवड महानगरपािलके या वतीने न ाने बांध यात आले या ब उ ेिशय  

सां कृितक क ाचे  “ ान योती सािवञीबाई फुले ” असे नामकरण 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/- 
             (ग हाणे सुरेखा शंकर) 
                                                                                     अ य ा 
                                                                               क भाग सिमती 
                       पपरी चचवड महानगरपािलका 
 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

क भाग कायालय भोसरी २६  
जा. .क स/कािव/ ३७५ /२०१३  
द.   ३०/ ९ /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.      
 
 
 


