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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  ४११ ०१८ 

ब भाग सिमती, िचंचवड ४११ ०३३ 

सभावृ ांत 

कायप का . ४  
दनांक :- १९/०६/२०१३         वेळ :- द.ु १२.०० वा. 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार दनांक 

१९/०६/२०१३ रोजी द.ु १२.०० वा. ब भाग कायालयाचे छ पती िशवाजी महाराज सभागृहाम ये 
आयो जत करणेत आली. तुत सभेस खालील माणे स मा. नगरसद य उप थत होते. 

 
१. मा. पवार यमुनाताई रमणनाना   अ य ा 
२. मा. तरस बाळासाहेब जयवंत    सद य 

३.. मा. भ डवे संिगता राज     सद य 

४. मा. भोईर भाऊसाहेब सोपानराव   सद य 

५. मा. सुयवंशी आशा ाने र    सद य 

६. मा. ल ढे गणेश नारायण    सद य 

७. मा. शमीम पठाण     सद य 

८. मा. †ò›.िचंचवडे सं दप गुलाबराव   सद य 

९. मा. िचंचवडेपाट ल आ नी गजानन   सद य 
१० मा. डोके अपणा िनलेश     सद य 

११. मा. को-हाळे अनंत सुभाष    सद य 

१२ मा. िशंदे िशतल उफ वजय गोरख   सद य 

१३. मा. शे ट  साद     सद य 

१४ मा. ठाकरे मंदा कनी अजुन    सद य 

१५ मा. मासुळकर समीर मोरे र    सद य 

१६. मा. पालांडे सुजाता सुिनल    सद य 

१७. मा. पानसरे अिमना मोहं मद    सद य 

१८. मा. साबळे छाया जग नाथ    सद य 

१९. मा. चाबुक वार गौतम सुखदेव    सद य 

२०. मा. ओ हाळ शेखर अशोक    सद य 
  
तसेच खालील माणे अिधकार  / कमचार  उप थत होते. 
 

मा. भाग अिधकार  अजीज कारचे, मा. काय. अिभयंता र व  दुधेकर, शरद जाधव, रामदास 
जाधव, वसंत काची, जयंत बरशे ट , ( शासन अिधकार ) सुरेश आ हाळे लेखािधकार , उपअिभयंता, 
बागलाणे संजय, ड . एन. ग टूवार, सी.बी. क डे, के. ड . फुटाने, ह .एन.देसले, के.एस. महाजन, 
संजय घुबे, ीम. मोमीन, .अ. घोडे, सहा. आरो यािधकार , जे.एस. जानकर, सहा. उ ान अिध. 
जी. आर.गोसावी, गायकवाड ड .एन., पशुवै कय - आर. एन भाट, इ याद .   

 

सव थम मा. अ य  मा. पवार यमुनाताई रमणनाना यांनी उप थतांचे वागत केले. व 
सभेचे कामकाजास सु वात झाली. 

 
द. १५/५/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायप का . ३) सभावृ ांत कायम करणेत 

आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 
 
उप थत स मा सद यांचे संमती माणे खालील ऐनवेळचे वषय  

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आल.े 
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वषय . १               वभाग : स मा. सद यांचा वषय 

भाग .२२ िचंचवड गांवठाण येथे महासाधू ी मोरया गोसावीमं दरालगत पवना काठ  दश या 
वधी घाट व पवना नद म ये असलेला बंधारा या ठकाणी सुर तते या ीकोनातून हायमा ट दवे 
बस वणेबाबत. 
 
वषय . २               वभाग : स मा. सद यांचा वषय 

भाग .२२ िचंचवड गांवठाण येथे महासाधू ी मोरया गोसावीमं दरालगत पवना काठ  दश या 
वधी घाट या ठकाणी सुर तते या ीकोनातून व व छते या ीकोनातून सुर ार क व सफाई 
कमचार  नेमणेबाबत. 
 
वषय . ३               वभाग : स मा. सद यांचा वषय 

भाग .२२ िचंचवड गांवठाण येथे धने र पुलालगत पवना नद म ये नाग रकांनी िनमा य टाकू 
नये याकर ता पुलाचे दो ह  बाजूस फॅ ीकेशन म ये चेनिलंक अथवा जाळया बस वणे बाबत. 
 
वषय . ४               वभाग : स मा. सद यांचा वषय 

भाग . २२ िचंचवड गांवठाणम ये पयावरण वषयक जनजागृती करणेकर ता शै णक व 
सामा जक सं था पवना ए यूकेशन व सोशल ट आ ण जय गणेश ुप सोशल ऑगनायझेशन 
यांचे मा यमातून जनजागृती फलकां ारे पयावरण वषयक जागृती करणेकर ता परवानगी िमळणे 
बाबत. 
 

खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 
 

 

सूचक-मा.तरस बाळासाहेब जयवंत            अनुमोदक-मा.†ò›.िचंचवडे सं दप गुलाबराव 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे माजी नगरसेवक ी. दामोदर ग हाणे, ी. राजे  काळे, जे  

सामा जक कायकत व िशवसेना गटनेते मा. ीरंग बारणे यांचे वड ल ी. चंदू म हार  बारणे, हवेली 
पंचायत सिमती सद या व मा. सुमन नेटके यां या सासुबाई ीमती. गंगुबाई नेटके तसेच उ ोजक 
ी. राजन नथु साबळे यांचे द:ुखद िनधन झाले अस याने यांस दांजली वाहुन बुधवार दनांक 

१७/७/२०१३ रोजी स. ११.४५ पयत सभा तहकुब कर यात यावी. 
सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
 

(सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.) 
 

  मा. अ य ा - बुधवार द. १७/७/२०१३ रोजी स. ११.४५ वा. पयत सभा तहकूब करणेत 
येत आहे.     
         
   
          सह /- 

              [ पवार यमुनाताई रमणनाना ] 

  अ य  
          ब भाग सिमती, िचंचवड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  ४११ ०१८ 

ब भाग सिमती, िचंचवड ४११ ०३३ 

सभावृ ांत 

( द. १९/०६/२०१३ ची तहकूब सभा ) 

कायप का . ४ 
 

दनांक :- १७/०७/२०१३           वेळ :- द.ु ११.४५ वा. 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची द. १९/०६/२०१३ ची तहकूब 
सभा बुधवार दनांक १७/०७/२०१३ रोजी द.ु ११.४५ वा. ब भाग कायालयाचे छ पती िशवाजी 
महाराज सभागृहाम ये आयो जत करणेत आली. तुत सभेस खालील माणे स मा. नगरसद य 
उप थत होते. 

 

१. मा. पवार यमुनाताई रमणनाना   अ य ा 
२. मा. नेटके सुमन राज     सद य 

३. मा. तरस बाळासाहेब जयवंत    सद य 

४. मा. भ डवे संिगता राज     सद य 

५. मा. मोरे र महादू भ डव े    सद य 

६. मा. भोईर भाऊसाहेब सोपानराव   सद य 

७. मा. सुयवंशी आशा ाने र    सद य 

८. मा. शमीम पठाण     सद य 

९. मा. †ò›.िचंचवडे सं दप गुलाबराव   सद य 

१०. मा. िचंचवडेपाट ल आ नी गजानन   सद य 
११. मा. को-हाळे अनंत सुभाष    सद य 

१२. मा. िशंदे िशतल उफ वजय गोरख   सद य 

१३ मा. गावडे जय ी वसंत    सद य 

१४. मा. साळंुके स वता सुरेश    सद य 

१५. मा. ठाकरे मंदा कनी अजुन    सद य 

१६ मा. मासुळकर समीर मोरे र    सद य 

१७. मा. पालांडे सुजाता सुिनल    सद य 

१८. मा. पानसरे अिमना मोहं मद    सद य 

१९. मा. मंचरकर िगता सुिशल    सद य 

२०. मा. कदम कैलास महादेव    सद य 

२१. मा. साबळे छाया जग नाथ    सद य 

२२. मा. चाबुक वार गौतम सुखदेव    सद य 

२३. मा. ओ हाळ शेखर अशोक    सद य 
  

तसेच खालील माणे अिधकार  / कमचार  उप थत होते. 
 

 

मा. भाग अिधकार  अजीज कारचे, मा. काय. अिभयंता र व  दुधेकर, शरद जाधव, रामदास 
जाधव, वसंत काची, जयंत बरशे ट , शासन अिधकार  शांताराम राऊत, लेखािधकार  सुरेश आ हाळे, 
उपअिभयंता, बागलाणे संजय, ड . एन. ग टूवार, सी.बी. क डे, के. ड . फुटाणे, ह. जी कांबळे, 
ह .एन.देसले, के.एस. महाजन, संजय घुब,े ीम. मोमीन, एम.एम.च हाण सहा. आरो यािधकार , 
जे.एस. जानकर, उ ान चांदेरे आर. बी. पशुवै कय डॉ. गोरे  इ याद .  

 



 4

सव थम मा. अ य  मा. पवार यमुनाताई रमणनाना यांनी उप थतांचे वागत केले. व 
सभेचे कामकाजास सु वात झाली. 

 
ठराव . २६         वषय . १   

द. १७/०७/२०१३          वभाग : स मा. सद यांचा वषय 

सुचक: मा. अ नी गजानन िचंचवडे       अनुमोदक: मा. †ò›.िचंचवडे सं दप गुलाबराव 
संदभ : मा. अ नी गजानन िचंचवडे यांचे  द. १९/०६/२०१३ रोजीचे प .   

  मा.सद यांनी िशफारस केले माणे. 
िचंचवड येथे भाग . २२ िचंचवड गांवठाणम ये महासाधू ी. मोरया गोसावी मं दरालगत 

पवना नद  काठ  दश या वधी घाट येथे व तेथून जवळच असले या पवना नद म य ेपाटबंधारे 
खा याने उभारलेला बंधारा या ठकाणी स या रा ी या वेळ  पुरेसा काश देणारे दवे नस याने 
अपघात अथवा कोणताह  अनुिचत कार घड यास मदतीकर ता खर काश नस याने मदतीम ये 
अडचण िनमाण होते. 

तर  पवना दश या वधी घाट व पवना नद मधील बंधारा या ठकाणी रा ी या वेळ  
सुर ते या  ीकोनातून खर काश असणारे हायमा ट दवे व वजेचे खांब बस व यास मा यता 
देणेत आली. 
     ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 

 

ठराव . २७         वषय . २   

द. १७/०७/२०१३          वभाग : स मा. सद यांचा वषय 

सुचक: मा. अ नी गजानन िचंचवडे       अनुमोदक: मा. †ò›.िचंचवडे सं दप गुलाबराव 
संदभ : मा. अ नी गजानन िचंचवडे यांचे  द. १९/०६/२०१३ रोजीचे प .   

  मा.सद यांनी िशफारस केले माणे. 
िचंचवड येथे भाग . २२ िचंचवड गांवठाणम ये महासाधू ी. मोरया गोसावी मं दरालगत 

पवना नद  काठ  दश या वधी घाटाचे दु तीचे व सुशोिभकरणाचे काम पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेने हाती घेतले असून सदरचे काम अंितम ट यात आहे.  

या ठकाणी नागर  सुर तते या ीकोनातून पूणवेळ सुर ार क नेम यात यावेत तसेच 
प रसर व छ ठेव याकर ता सफाई कमचा-यांची िनयु  कर यास मा यता दे यात आली. 

ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
 

ठराव . २८         वषय . ३   

द. १७/०७/२०१३          वभाग : स मा. सद यांचा वषय 

सुचक: मा. अ नी गजानन िचंचवडे       अनुमोदक: मा. †ò›.िचंचवडे सं दप गुलाबराव 
संदभ : मा. अ नी गजानन िचंचवडे यांचे  द. १९/०६/२०१३ रोजीचे प .   

  मा.सद यांनी िशफारस केले माणे. 
िचंचवड येथे भाग . २२ िचंचवड गांवठाणम ये धने र पुलाचे रंगरंगोट चे व 

सुशोिभकरणाचे काम सु  आहे. या ठकाणी पुलाव न अनेक नाग रक िनमा य नद म ये टाकत 
असतात.  यामुळे पवना नद या दुषणाम ये वाढ होते.  याकर ता पुला या दो ह  बाजूला 
फॅ ीकेशनम ये चेनिलंक अथवा जाळया बस व यात या यात हणजे पवना नद चे पा व य राखणे 
श य होईल. सदर ठकाणी पुला या दो ह  बाजूला फॅ ीकेशनम ये चेनिलंक अथवा जाळया 
बस व यास मा यता दे यात आली. 

    ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
 

ठराव . २९         वषय . ४   

द. १७/०७/२०१३          वभाग : स मा. सद यांचा वषय 
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सुचक: मा. अ नी गजानन िचंचवडे       अनुमोदक: मा. †ò›.िचंचवडे सं दप गुलाबराव 
संदभ : मा. अ नी गजानन िचंचवडे यांचे  द. १९/०६/२०१३ रोजीचे प .   

  मा.सद यांनी िशफारस केले माणे. 
िचंचवड येथे भाग . २२ िचंचवड गांवठाण पवना ए युकेशन व सोशल ट आ ण जय 

गणेश सोशल ऑगनायझेशन या सामा जक सं थां या मा यमातून भागातील नाग रकांम ये 
पयावरण वषयक जागृती िनमाण कर याकर ता सेवाभावी ीकोनातून पयावरण जनजागृती 
फलकां या मा यमातून पयावरण वषयक जागृती होणेकर ता चार व सार कर याकर ता या दो ह  
सं थांना परवानगी दे यात यावी.  

   ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
 

 वर ल माणे सभेचे कामकाज होऊन मा. अ य ा पवार यमुनाताई रमणनाना यांनी 
सव उप थतांचे आभार मानून सभा संप याचे जाह र केल.े 
 
 
          सह /- 

           [ पवार यमुनाताई रमणनाना ] 

           अ य  

          ब भाग सिमती, िचंचवड 
 

 
ित, 

सव संबंिधत  

                    शासन अिधकार  

  सभाशाखा, ब भाग सिमती 
   प.िचं.मनपा, िचंचवड-३३ 
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