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        पंपरी चंचवड महानगरपािलका, पंपरी - ४११०१८ 
मा.इ भाग सिमती 

कायपिञका मांक- ०२ 
सभावृ ांत  

 
 दनांक -  ७/०९/२०१७                       वेळ दुपारी ३:०० वाजता 
 
          पंपरी चंचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची मािसक सभा गु वार 
द.०७/०९/२०१७ रोजी दुपारी ३.०० वाजता 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.फुगे िभमाबाई पोपट  - अ य ा 
२)  मा. ी काळजे िनतीन  ताप 
३)  मा.सुवणा िवकास  बुड 
४)  मा. ी ल मणशेठ सोपान स ते 
५)  मा. ी.डोळस िवकास ह रचं  
६)  मा. ी उंडे ल मण ध डू 
७)  मा. घुले नानी उफ िहराबाई गोवधन 
८)  मा.गायकवाड िनमला मनोज 
९)  मा. ी.सागर बाळासाहेब गवळी 
१०) मा.बारसे ि यांका िवण 
११) मा. ी.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 
१२) मा. ा.सोनाली  द ा य ग हाणे 

 
 तसेच खालील माणे अिधकारी/कमचारी उपि थत होते. 
         मा. ी.चं कांत इंदलकर- े ीय अिधकारी, मा. ी. मोद काशीकर – शासन अिधकारी 
मा. ी.जीवन गायकवाड, काय अिभयंता ( थाप य), मा. ी.जयंत बरशे ी काय.अिभयंता 
(पाणीपुरवठा), मा. ी. िवण घोडे – काय.अिभयंता(िव ुत), मा. ी.डॉ.गोरे पशुवै कय अिधकारी 
मा. ी.लांडे बी.पी -उपअिभयंता (िव ुत), मा. ी.बोरावके डी.एच. उपअिभयंता ( थाप य). 
मा. ी. ीरसागर आर. ही. क.अिभयंता ( थाप य) मा. ी.क डे ए.बी. उपअिभयंता (पापु). 
मा. ी.दवंडे शिशकांत उपअिभयंता (पा.पु.), मा. ी.राऊत ही.एस.क.अिभयंता, (पा.पु.), मा. ी. 
कोतकर पी.बी.क.अिभयंता (पा.पु.), मा. ी.शेख एस.के.-क.अिभयंता,(पा.पु.), मा. ी.आर. ही 
शंदे - उपअिभयंता (ज.िन.), ी.बी.डी.गवळी - उपअिभयंता (ज.िन.), ी.बेळगांवकर एस.एस. 

क.अिभयंता (पा.पु.). ी. ही.एम.ताकवले - क.अिभयंता ( थाप य) ी.गनबोटे ए.पी. क.अिभयंता 
( थाप य), ी. िनकम.लेखािधकारी, मा. ी.तावरे-सहा.आरो य अिधकारी, ी.संदीप ठोकळे –     
क.अिभयंता(ज.िन.), ी.धडस अमोल –क.अिभयंता (ज.िन.) ी.िशनोरे एस.बी.-क. अिभयंता 
(ज.िन.), मा.शेलार ए.बी. क.अिभयंता(ज.िन.) ी.कु-हाडे एस.एस. –क.अिभयंता (िव ुत.)  
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ी.पवार ही. एस.-क.अिभयंता (िव ुत.), मा. ी.एस ही बगाडे-(सहा.उ ानिनरी क),         
ी.संतोष लांडगे –उ ान सहा यक, ीमती संतोषी चोरगे नागरव ती िवभाग, ी.आर.आर.साबळे- 

आरो य  िनरी क, ी.एस.बी.घाटे – आरो य  िनरी क, ी. गुमा ते ए. ही. – आरो य  िनरी क, 
ी.डामसे आर.पी.- मले रया िनरी क, मा. ी.पाचारणे के.के.मा य.िव ालय लांडेवाडी, 

मा. ी.दसगुडे जी.जी.मा य.िव ालय, भोसरी, ी.फुगे एन.जे. . डा पयवे क हे अिधकारी/ 
कमचारी सभेस उपि थत होते.  
 
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)   च-होली म.न.पा.शाळेसमोरील शौचालय प ेअ ड युज त वावर चालिवणेस  
                           देणेबाबत मा. सुवणा िवकास बुड यांचे प .                                          
िवषय मांक – २)  बांधले या कमानीला नाव देणेबाबत. मा. सुवणा िवकास बुड यांचे प .    
  ------                                        
              अ) दनांक ०१/२/२०१७ रोजीची रोजी झाले या सभेचा (काय मपि का ११)  
                      सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े       
       ब) दनांक ०१/०३/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (काय मपि का १२)    
                     सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े       

क) दनांक ७/८/२०१७ रोजी झाले या सभापती िनवडीची िवशेष सभा  

                     (काय मपि का०१) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती 
                 यांनी कट केल.े       
      -------- 
 
ठराव मांक -  ३    िवषय मांक- १ 

दनांक- - ०७/०९/२०१७ 
सूचक- मा.       अनुमोदक – मा.     

संदभ – इ े ीय कायालयातील आरो य िवभागाकडील प  .इ ेका/आ/३/कािव/ 
          ४ ४ ८/ २०१७, दनांक ३१/०७/२०१७. 
िवषय - –   ठेकेदार प दतीन ेनाले व गटरसाफ करणे या लेखािशषामधून ठेकेदार प दतीने  
                   हाय संथ िनमूलन करणे या लेखा िशषावर तरतुद वग करणे बाबत... 
                   िवषय मांक १ चा िवचार पुढील सभे या वेळी कर यात यावा.  
    सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
       
      ------ 
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यानंतर सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले ऐनवेळचे िवषय घेणेत आले.  

 --------   
ठराव मांक -  ४    िवषय मांक- २ 
दनांक- - ०७/०९/२०१७     

सूचक- मा. ा.सोनाली ग हाणे    अनुमोदक – मा.िहराबाई (नानी) घुले 

संदभ –  च-होली म.न.पा.शाळेसमोरील शौचालय पे अ ड युज त वावर चालिवणेस  
           देणेबाबत मा. सुवणा िवकास बुड यांचे प .                                          

         उपरो  िवषया वये च-होली म.न.पा. शाळेजवळील नवीन शौचालय साफसफाई 
व दु तीकामी पे अ ड युज त वावर द यास शौचालयाची  साफसफाई व दु ती 

चांगली राहील. यामुळे सदरचे शौचालय पे अ ड युज त वावर ऋतुराज फ डेशन या 
सं थेस चालिव यास देणसे मा यता देणेत येत आह े

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

ठराव मांक - ५     िवषय मांक- ३ 
दनांक- - ०७/०९/२०१७     

सूचक- मा.िनतीन (आ पा) काळजे   अनुमोदक – मा.ल मणशेठ स त े

संदभ –   बांधले या कमानीला नाव देणेबाबत. मा. सुवणा िवकास बुड यांचे प .   
             साईकृपा कॉलनी, तापक रनगर, मोशी ४५२/१/१ येथे सव थािनक 
रिहवास या सवानुमते आ ही नवीन कमानीचे काम केले आह.े तरी आ ही या कमानीला 
साईकृपा कॉलनी, तापक रनगर, मोशी व ी.छ पती िशवाजी महाराज वेश ार असे 
नाव देणेच ठरिवले आह.े तरी या तावास मा यता देणेत येत आह े
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
    -------- 
 यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जािहर केल.े                                                                                      
                                                        सही/-   

   िभमाबाई पोपट फुगे 
                      अ य ा 

                                                                                 इ भाग सिमती 
                                        भोसरी – ३९. 
पंपरी चंचवड महानगरपािलका 

इ े ीय कायालय, भोसरी - ३९ 
-इ ेका/कािव/४/ ११९६/२०१७ 

दनांक-  २८/०९/२०१७                            सही/-                                                         
            शासन अिधकारी तथा  

        सिचव (सभाशाखा) 
                                                   इ ेञीय कायालय 

त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी         भोसरी – ३९. 
      यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना. 
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