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पंपरी चंचवड महानगरपािलका 

इ भाग कायालय 
कायपिञका मांक - ७ 

सभावृ ांत 
 द.-  ५/१०/२०१६          वेळ दुपारी ३:०० वाजता 
 
          पंपरी चंचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची दनांक ७/९/२०१६ 
रोजीची तहकूब सभा व बुधवार द. ५/१०/२०१६ रोजी दुपारी ३.०० वा.ची मािसक सभा 
इ भाग कायालयाचे “संत ाने र महाराज”  सभागृहाम ये आयोजीत करणेत आली 
होती सदर सभेस खालील माणे मा.नगरसद य उपि थत होते.  
 

१. मा. Adv.िनतीन ाने र लांडग े– अ य  
२. मा.मंदाताई उ म आ हाट 
३.   मा.सुिनता (माई) पांडूरंग गवळी 
४    मा.आशा र वं  सुपे 
५.   मा.िव नाथ  िवठोबा लांडे  
६.   मा.संजय िनवृ ी आहेर – ि वकृत सद य 

 
    तसेच खालील माणे अिधकारी/कमचारी उपि थत होते. 
 

      मा. े ीय अिधकारी- चं कांत इंदलकर, मा. ीिनवास दांगट- शासन अिधकारी, 
मा.जयंत बरशे ी, कायकारी अिभयंता (पापु), मा.कैलास थोरात- (कायकारी अिभयंता 
िव ुत,) मा.जीवन गायकवाड (कायकारी अिभयंता थाप य), मा. ी.वाघमारे एस.बी.-
उपअिभयंता, मा. ी. ही.सी.काळे – उपअिभयंता, मा.ए.बी.क डे उपअिभयंता (पापु), 
मा. ी.लांडे बी.पी. उपअिभयंता (िव ुत), मा.राऊत ही.एस (पाप)ू, मा. ी.जाधव ही.के. 
उपअिभयंता ( थाप य उ ान), मा.एस.बी.िशतोळे - क.अिभयंता(जलिन:सारण), मा.संदीप 
ठोकळे- क.अिभयंता, मा. ी.धडस ए.आर.- क.अिभयंता, मा. ी.फडर िनखील क.अिभयंता 
( थाप य/उ ान), मा. ी.सी.एन.खैरे - स.उ ान िनरी क,एस.डी.रावते- मा. ी. 
इ पकायल एस.एच.- लेखािधकारी, मा. भाकर तावरे- मु य आरो य िनरी क,  

ी.नाडेकर बी.के. स.िश क, ी.डामसे आर.पी.-मले रया िनरी क, ी.देशमाने पी.एस. 
कायालयीन अिध क, ीमती जय ी पवळे.समुहसंघटक,(नािवयो िवभाग)   

----- 
 

यानंतर  खालील माणे सूचना मांडणेत आली- 
  ----- 
 

१ सुचक- मा. संजय िनवृ ी आहेर –    अनुमोदक- मा.िव नाथ  िवठोबा लांडे 
 

 
मा.सभापती इ े ीय कायालय, डॉ. दा बाजीराव लांडे या आज सभागृहात  

उपि थत नस यामुळे आज या सभे या अ य थानी मा.Adv.िनतीन ाने र लांडगे 
यांची   िनवड करणेत यावी. 
 
      सदर सुचना सवानुमते मा य झाली 
     ----- 
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       (मा. Adv.िनतीन ाने र लांडग ेयांनी सभेचे अ य थान ि वकारल)े 
                                            ------  
 
मा.अ य  -   उरी येथील शिहद जवान यांना दांजली व पा क तानचा याड ह याचा 
िनषेध तसेच भाजपा शहरा य  मा.आमदार ल मणभाऊ जगताप यांचे वडील पांडूरंग 
खंडूजी जगताप यांचे िनधन झालेने इ भाग सिमती या वतीने भावपूवक दांजली अपण 
कर यात येत आह.े तसेच आज या सभेत दाखल झालेले ऐनवेळचे िव षय दाखल क न 
गणसं याअभावी सदरची इ भाग सिमतीची सभा मांक ६ व ७ या शु वार दनांक 
१४/१०/२०१६ रोजी स. ११.०० वा.पयत तहकूब कर यात येत आह.े   
 ------- 
 
                     (सवानी दोन िमनीटे दांजली अपण केली) 
 
 यानंतर मा.अ य  यांनी सवाचे आभार मानून सभा संप याचे जाहीर केले. 
 
 
 
         सही/- 
   मा. Adv.िनतीन ाने र लांडगे 

    अ य                                                        
इ भाग सिमती 

                               भोसरी – ३९. 
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पंपरी चंचवड महानगरपािलका 
इ भाग कायालय 

कायपिञका मांक – ७ 
सभावृ ांत 

( द.७/९/२०१६ व ५/१०/२०१६ रोजीची तहकुब सभा) 
 

 द.-  १४/१०/२०१६          वेळ दुपारी ११:०० वाजता 
 
          पंपरी चंचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची  बुधवार दनांक 
७/९/२०१६ व  द.५/१०/२०१६ रोजी दुपारी ३.०० वाजता ची तहकुब सभा शु वार 
दनांक १४/१०/२०१६ रोजी दुपारी ११.०० वा इ भाग कायालयाचे “संत ाने र 

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.धनंजय मुरलीधर आ हाट 
४. मा.काळजे िनतीन ताप 
५. मा.वाबळे संजय म हारराव 
६. मा.मिडगेरी वषा िवलास 
७. मा.सौ.गवळी सुिनता (माई) पांडूरंग 
८. मा.सुपे आशा र वं   
९. मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 
१०. मा.गोफणे अनुराधा देिवदास 
११. मा.जा लंदर (बा पू) शंदे 
१२. मा.ल ढे शुभांगी संतोष 
१३. मा.रसाळ िवजय सुदाम - ि वकृत सद य 
१४. मा.सोमवंशी काश ब. - ि वकृत सद य 
 
    तसेच खालील माणे अिधकारी/कमचारी उपि थत होते. 
 

     मा.चं कांत इंदलकर – े ीय अिधकारी, मा. ीिनवास दांगट- शासन अिधकारी, 
मा.जीवन गायकवाड - कायकारी अिभयंता ( थाप य) मा.कैलास थोरात- कायकारी 
अिभयंता, मा. ी.संजय घुबे –उपअिभयंता ( थाप य) मा. ी.सतीश वाघमारे –उपअिभयंता 
( थाप य), मा. ी.लांडे बी.पी.उपअिभयंता (िव ुत), मा. ी. ही.सी.काळे - उपअिभयंता 
( थाप य), मा. ी.मनोज सेठीया-उपअिभयंता (ज.िन), मा. ी.इ पकायल एस.एच.- 
लेखािधकारी, मा. ी.टी. एच. दाते – सहा.आरो य अिधकारी, मा.भानुदास कसन तापक र 
- उ ान अिध क, मा. ी.जी.एस.खैरे – स.उ ान अिध क, मा. ी.माळी एस.के. – 
आरो य िनरी क (पशुवै कय) मा. ी.नाडेकर बी.के. सहा.िश क भोसरी, ी.िशराळ 
एस.ड यू – मु या यापक लांडेवाडी, ी.देशमाने पी.एस. – कायालयीन अिध क. 
 



 -  - 

 

4

4

 ------ 
  
 

यानंतर  खालील माणे सूचना मांडणेत आली- 
  ----- 
 

१ सुचक- मा.शुभांगी ल ढे  –    अनुमोदक- मा.सुिनता (माई) गवळी 
 

 
मा.सभापती इ े ीय कायालय, डॉ. दा बाजीराव लांडे या आज सभागृहात  

उपि थत नस यामुळे आज या सभे या अ य थानी मा.सुरखा शंकर ग हाणे यांची   िनवड 
करणेत यावी. 
 
      सदर सुचना सवानुमते मा य झाली 
     ----- 
            
 
             (मा. सुरेखा शंकर ग हाणे यांनी सभेचे अ य थान ि वकारल)े 
                                             ------  
 
 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 संमतीने खालील ऐनवेळचे िवषय सभाकामकाजात दाखल 
क न घेणेत आल.े 
     ------ 
 
िवषय मांक  १. तरतूद वग करणाबाबत. शासन िवभागाकडील प   

                       . इ ेका/१/कािव/९७६/२०१६, दनांक ३०/९/२०१६ चे िवषयप . 

िवषय मांक  २. भाग . ३१ दघी व भाग .३५ भोसरी गावठाण हगणदारी मु   

                       घोषीत करणे या कामाचा िवषय ये या भाग सिमतीम ये घेणेबाबत  

                       आरो य िवभागाकडील प  .इ ेआ/२/कािव/७०१/२०१६, 

                       दनांक ३/१०/२०१६ चे िवषयप . 

िवषय मांक  ३. भाग .३४ ग हाणे व तीमधील शमा इंड ीज आ दनाथनगर येथील  

                       मनपा साव.शौचालय पाडणे या कामाचा िवषय हणून घेणेबाबत.     

                       आरो य िवभागाकडील प  .इ ेआ/२/कािव/७७६/२०१६,  

                       दनांक ६/१०/ २०१६ चे िवषयप . 

िवषय मांक  ४. मोशी गट .६७१ ते ६६९ पयतचा १८ मी डी.पी.र याची ंदी १२  

                       मी.करणेबाबत. मा.मंदाताई आ हाट यांचे प . 

 ------- 
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( पंपरी चंचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमती या स मा.नगरसेिवका 

मा.मंदाताई उ म आ हाट यांची मा.िवधी सिमती या सभापती पदी िनवड झा याब ल इ 

भाग   सिमती या वतीने पु पगु छ देऊन वागत कर यात आले. ) 
( पंपरी चंचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमती या स मा.नगरसेिवका 

मा.अनुराधा देिवदास गोफणे यांची मा.मिहला बाल क याण सिमती या सभापती पदी 

िनवड झा याब ल इ भाग   सिमती या वतीने पु पगु छ देऊन वागत कर यात आले. ) 
     ----- 

 
उपि थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे िवषय सभाकामकाजात 

दाखल क न घेणेत आल.े           ------- 
    

ठराव मांक - २१   िवषय मांक- १ 
दनांक- - १४/१०/२०१६   िवभाग – शासन  

सूचक- मा.शुभांगी ल ढे    अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 

संदभ – शासन िवभागाकडील प  . इ ेका/१/कािव/६७६/२०१६,  
           दनांक ३०/०९/२०१६ चे प . 
 इ े ीय कायालय शासन िवभागाकडील सन २०१६-२०१७ चे अंदाजप कात 
“ वास भ ा” या लेखािशषावर तरतूद ठेवणेत आलेली नाही. मा. े ीय अिधकारी इ े ीय 
कायालय यांनी कायालयीन कामकाजासाठी वास केलेला असून यांना देय असलेली र म 
अदा करणेकामी “ वासभ ा”  लेखािशषातून र म खच करणे आव यक आह.े तथािप  इ 

े ीय कायालया या शासन िवभागाकडील सन २०१६-१७ चे अंदाजप कात “अ थायी 
आ थापना” या लेखािशषावर तरतूद र. .१,५०,०००/- करणेत आली आह.े सदर      
लेखािशषावर दनांक २९/०९/२०१६ अखेर खच िनरंक आहे व उवरीत िश लक 
र. .१,५०,०००/- आहे यामधून र. .५०,०००/- इतक  र म “ वास भ ा” या         
लेखािशषावर वग करणेकामी मा. भाग सिमतीची मा यता घेणे आव यक आह.े महारा  

ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ कलम १०३ अ वये एका अथसंक पीय 
िशषातून दुस-या अथसंक पीय िशषात वग करावया या र मा िनयमानुसार वग करता येत 
असलेने सदर या िवषयास मा यता दणेेत येत आह.े सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाही कर यात यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
         --- 
ठराव मांक - २२   िवषय मांक- २ 
दनांक- - १४/१०/२०१६     

सूचक- मा.संजय म हारराव वाबळे   अनुमोदक – मा.सौ.सुरेखा शंकर ग हाणे 

संदभ – आरो य िवभागाकडील प  . इ ेआ/०२/कािव /७६१/२०१६,  
           दनांक ३/१०/२०१६ चे िवषयप . 

  क शासनाने देशातील सव शहरांमधील नाग रकांना व छ पयावरण व 
चांगले आरो य िमळावे याकरीता शहरांना व छतेची सवय व शहरांतील सव नागरीकांना 
शौचालयाची सुिवधा उपल ध क न देणेचे येय गाठ यासाठी दनांक ०२/१०/२०१४  
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पासून व छ भारत अिभयान (नागरी) संपूण देशाम ये राबिव याची घोषणा केलेली आह.े 
तसेच महारा  शासनाने देखील प  . वभाअ/२०१५/ २३/नवी/३४, दनांक 
१५/०५/२०१५ अ वये क  शासनाचे धत वर व छ महारा  अिभयान (नागरी) 
राबिव याचे ठरवून   दनांक ०२/१०/२०१७ पयत हगणदारी मु  (Open Defecation 
Free) शहरे कर याचे उ ी े िन ीत केलेले आह.े तसेच मा.आयु  यांचेकडील प  . 
मातवी/१२/कािव/९६/२०१६, द.०१/०४/२०१६ अ वये दनांक २/१०/२०१७ पुव  
ट याट पयाने पंपरी चंचवड शहर हगणदारी मु  कर याचे उ ी े िन ीत केलेले आह.े 
या अनुषंगाने इ े ीय कायालय काय े ातील भाग . ३१ दघी हा भाग         
दनांक ३०/०९/२०१६ व भाग .३५ भोसरी गावठाण दनांक ३१/१०/२०१६ पुव  

हगणदारी मु  (Open Defecation Free) घोषीत करणेसंबंधी  मा यता देणेत येत आह.े 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाही कर यात यावी. 
 

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

ठराव मांक - २३   िवषय मांक- ३ 
दनांक- - १४/१०/२०१६     

सूचक- मा.संजय म हारराव वाबळे   अनुमोदक – मा.सौ.सुरेखा शंकर ग हाणे 

संदभ – आरो य िवभागाकडील प  . इ ेआ/०२/कािव /७७६/२०१६,  
           दनांक ४/१०/२०१६ चे िवषयप . 

 पंपरी चंचवड महानगरपािलका इ े ीय कायालयीतील भाग . ३४ 
ग हाणे व ती उपिवभागातील मनपाचे सावजिनक शौचालय (१ लॉक १२ सी स) हे 
सुमारे २० ते २५ वष जुने असून ते मोडकळीस आलेले आहे तसेच थािनक नागरीकांकडे 
स ि थतीत वत:चे वैयि क शौचालय असुन तेथील नागरीक मनपा सावजिनक 
शौचालयाचा वापर करीत नसून सदरचे सावजिनक शौचालय पाडणेबाबत तेथील सबंधीत 
नागरीकांची हरकत नस याचा अहवाल संबंधीत आरो य िनरी क यांनी दला आह.े तसेच 
सदर भागातील नगरसद या मा.सुरेखाताई शंकर ग हाणे तसेच मा. ी. महेशदादा लांडगे 
यांचे सदरचे साव.शौचालय पाडणेबाबत पुण संमती आह.े यास अनुस न इ े ीय 
काय े ातील ग हाणे व तीमधील शमा इंड ीज, आ दनाथनगर येथील १ लॉक १२ 
सी सचे मनपा साव. शौचालय पाडणेस मा यता देणेत येत आह.े सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाही कर यात यावी. 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------ 

ठराव मांक - २४   िवषय मांक- ४ 
दनांक- - १४/१०/२०१६     

सूचक- मा.िनतीन काळजे    अनुमोदक – मा.धनंजय आ हाट 

संदभ – मा.मंदाताई उ म आ हाट नगरसद या, पं. चं.म.न.पा. यांचा अज. 
 मोशी भाग . ६ येथील गट . ६७१ ते ६६९ पयतचा १८ मी.डी.पी. 

र याला अनेक वषापासून राहात असले या नागरीकांची घरे/जागा बािधत होत आह.े  
सदर प रसरात ३० मी. ं दीचा र ता डी.पी.र ता विहवाटीसाठी उपल ध आहे या या 
काही भागाचे काम देखील चालू आह.े   सबब १८ मी. ं दी या र यामुळे बािधत होत  
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असले या नागरीकांचे िहतासाठी सदर र याची ंदी १२ मीटर करणेतयावी व सदरचा 

ताव मा.  इ भाग सिमती म ये मंजूर क न मा.शहर सुधारणा सिमती माफत 
मा.महापािलका सभेकडे मंजूरीसाठी पाठिवणेत यावा. सदर बाबत िवनािवलंब कायवाही 
करणेस मा यता देणेत येत आह.े सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे 
कायवाही कर यात यावी. 
 
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
       

      ------ 
 

 माह ेिडसबर २०१६ ची भाग सिमतीची मािसक सभा आचारसंिहता संप यानंतर 
आयोिजत कर यात यावी. अथवा आचारसंिहता िशथील झा यास ठरले या दनांक व 
वेळेस हावी. 
  
सुचक – मा.जा लंदर शंद े     अनुमोदक – मा.संजय वाबळे 
 
      -------- 
 
मा. अ य ा यानंतर मा.अ य ा यांनी सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावानुसार कायवाही करणेबाबत आदेश देऊन सभा संप याचे जाहीर केले. 

 
 
 
         सही/-    
         ग हाणे सुरेखा शंकर               
                             अ य ा 

                                                                              इ भाग सिमती 
                                   भोसरी – ३९. 
पंपरी चंचवड महानगरपािलका 

इ े ीय कायालय, भोसरी - ३९ 
-इ ेका/कािव/४/७७५ /२०१६ 

दनांक-  २१/१०/२०१६ 

              सही/- 
                                                          शासन अिधकारी तथा सिचव  

                                  इ ेञीय कायालय 
                          भोसरी – ३९.  
 

त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी 
       यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना. 
 
  


