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पंपरी चंचवड महानगरपािलका 
इ भाग कायालय 

कायपिञका मांक - ६ 
 

 दनांक -  ७/०९/२०१६          वेळ दुपारी ३:०० वाजता 
 
          पंपरी चंचवड महानगरपािलके या इ भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार 
द.०७/०९/२०१६ 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 
होत.े 
 

१. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 
२. मा.सुिनता (माई) पांडूरंग गवळी 
३. मा. Adv.िनतीन ाने र लांडगे 
४.  मा.आहेर संजय िनवृ ी- ि वकृत सद य 
५.  मा.सोमवशंी काश बबनराव - ि वकृत सद य 
६.  मा. िवजय सुदाम रसाळ 

 
    तसेच खालील माणे अिधकारी/कमचारी उपि थत होत.े 
 

         मा. ी.चं कांत इंदलकर- े ीय अिधकारी, मा. ी.जीवन गायकवाड, काय अिभयंता 
( थाप य), मा. ी.थोरात– काय अिभयंता, (िव ुत)), मा. ी.जयंत बरशे ी काय. अिभयंता 
(पाणीपुरवठा), मा. ी.संजय घुबे - उप अिभयंता, मा. ी.वाघमारे एस.बी.-उप-अिभयंता 
( थाप य), मा. ी.लांडे बी.पी -उपअिभयंता (िव ुत), मा. ी.मनोज सेठीया-
उपअिभयंता(जिन),मा. ी. ही.सी.काळे-उपअिभयंता( थाप य),मा. ी.जाधव ही.के. उपअिभयंता 
( थाप य उ ान). मा. ी. ही.बी.माने (उपअिभयंता नगररचना) मा. ीमती िशनकर ेरणा 
(उपअिभयंता नगररचना) मा. ी.िनखील फडर क.अिभयंता ( थाप य उ ान), मा. ी.इ पकायल 
एस. एच.लेखािधकारी, मा. ी.दाते टी.एच. - सहा. आरो य अिधकारी, मा. ी.एस ही बगाडे-
(सहा.उ ानिनरी क), मा. ी.देशमाने पी.एस.-काया.अिध क, मा. ी.माळी एस.के. आरो य 
िनरी क, पशुवै कय, मा. ी.नाडेकर बी.के.सहा. िश क, मा. ीम. पवळे जय ी  र वं - समुह 
संघटक नािवयो हे अिधकारी/कमचारी सभेस उपि थत होते.  
 ----- 
        सभा कामकाज उरकणेसाठी आव यक गणसं या सभागृहात नस याने उपि थत 
स मा.सद य यांनी बुधवार दनांक ५/१०/२०१६ रोजी दुपारी ३.०० वा.पयत सभा तहकूब केली. 
 
       

                  सही/- 
                                                                      शासन अिधकारी तथा सिचव  

                                                 इ ेञीय कायालय, 
भोसरी – ३९  

पंपरी चंचवड महानगरपािलका 
इ े ीय कायालय, भोसरी – ३९ 

.इ ेका/०४/कािव /६९४/ २०१६ 
दनांक - २९ / ०९/२०१६.    
त - कायालयीन नोटीस बोड  
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     नोटीस 
 

  पंपरी चंचवड महानगरपािलकेची दनांक ७/९/२०१६ रोजीची 

दुपारी ३.०० ची मा.इ भाग सिमतीची सभा (कायपि का मांक - ६) 

बुधवार    दनांक ५/१०/२०१६ रोजी दुपारी ३.०० वा.पयत तहकूब करणेत 

येत आह.े तरी स मा.सद यांनी यांची न द घेवून महानगरपािलकेची  इ भाग 

कायालयाचे संत ाने र सभागृहाम ये ठरले या दवशी व वेळी 

(५/०१०/२०१६ रोजी दुपारी ३.०० वा) उपि थत रहावे ही िवनंती. 

      ---- 
  
         सही/- 
       शासन अिधकारी तथा 

         सिचव (सभाशाखा) 
                                      इ ेञीय कायालय 

                 भोसरी - ३९ 
    
      पंपरी चंचवड महानगरपािलका 
      इ े ीय कायालय, भोसरी – ३९ 
      .इ ेका/०४/कािव /६९४/ २०१६ 
      दनांक -  २९/९/२०१६. 
     
      त – 
           कायालयीन नोटीस बोड  
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         नोटीस 
 

  पंपरी चंचवड महानगरपािलका इ े ीय कायालय भाग सिमती 

मािसक सभा . ६ दनांक ७/९/२०१६ रोजीची दुपारी ३.०० व भाग 

सिमती मािसक सभा . ७ दनांक ५/१०/२०१६ रोजीची दुपारी ३.०० या 

तहकूब झाले या सभा शु वार दनांक १४/१०/२०१६ रोजीची सकाळी 

११.०० वा. आयोिजत कर यात आली आह.े  

 तरी स मा.सद यांनी इ भाग कायालयाचे संत ाने र सभागृहाम ये 

ठरले या दवशी व वेळी शु वार दनांक १४/१०/२०१६ रोजी स. ११.००वा.)  

उपि थत रहावे ही िवनंती. 

                ---- 
  
 
 
         सही/- 
          शासन अिधकारी तथा(सिचव) 

                                      इ ेञीय कायालय 
                      भोसरी – ३९. 

    
       पंपरी चंचवड महानगरपािलका 
       इ े ीय कायालय, भोसरी – ३९ 
       .इ ेका/०४/कािव /७३६/ २०१६ 
       दनांक -   ६/१०/२०१६. 
     
       त – 
           कायालयीन नोटीस बोड  
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पंपरी चंचवड महानगरपािलका 
इ भाग कायालय 

कायपिञका मांक - ६ 
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 लाडंग े– 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 केल.े 
 
 
 
         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 – ६ 
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. 
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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.सुरेखा शंकर ग हाणे यांची   िनवड 
करणेत यावी. 
 
      सदर सुचना सवानुमते मा य झाली 
     ----- 
            
 
             (मा. सुरेखा शंकर ग हाण े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.े    
 ------ 
  

           अ) दनांक ३/०८/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (काय मपि का ५)    
                सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 
     ----- 
 
ठराव मांक - १९    िवषय मांक- १ 
दनांक- - १४/१०/२०१६     

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

संदभ – शासन िवभागाकडील प  . इ ेका/१/कािव/९७६/२०१६,  
           दनांक ३०/०९/२०१६ चे प . 
  नगररचना व िवकास िवभाग यांचे कडील .नरिव/कािव/१६/१६०/ २०१६ 
द.२९/०७/२०१६ चे प ,  मौजे चौिवसावाडी व आळंदी ह ी वरील आळंदी े ातील 

“संत ाने र महाराज पादुका मंदीर ह े पं चंमनपा पुणे-आळंदी ६०.००मी र या या 
आखणी या क ेत येत आह.े स ि थतीत मौजे चौिवसावाडी येथील पुणे-आळंदी 
६०.०० मी र याचे भुसंपादनाचे काम  िवषेश भुसंपादन अिधकारी घटक . १ यांचे 
माफत करणेत आले असुन भुसंपादनाचा िनवाडा जािहर करणेत आला आह.े सदर 
भूसंपादन िनवाडयानुसार य ात र तािवकासा या कामास सुरवात करणेत आली 
आह.े सदर र ता ितथ े िवकास आराखडया मधील अस यामुळे  मा.िज हािधकारी, 
पुणे यांचे माफत र याचे कामाचे गतीबाबत आढावा घेणेत येत असुन सदर ितथ े  
आराखडयातील र ते तातडीने वेळेत िवकिसत करणा या सुचना वारंवार देणेत येत 
आहेत. सदरचे मौजे चौिवसावाडी येथील पुणे –आळंदी ६०.०० मी. र याचे भुसंपादन 
भागश: मंजूर िवकास आराखडयानुसार करणेत आले असून पंपरी चंचवड ह ीबाहेरील 
आळंदी ह ीतील संत ाने र महाराज पादुका मंदीर सदर पुणे-आळंदी ६०.०० मी 
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र या या आखणी या क ेत येत असलयामुळे भूसंपादन अिधकारी यांचे 
माफत जाहीर िनवाडयातील  र याची आखणी कायम करणेत आली असून आळंदी नगर 
प रषद ह ीतील आळंदीिवकास आराखडयातील तािवत ४५.०० मी र ता तसेच ईपी 
नुसार ६०.०० मी र ता पंपरी चंचवड महानगरपािलका ह ीतील मंजूरिवकास 
आराखडयातील ६०.०० मी र याला जूळवून घेऊन आखणी तािवत करणेत आली 
आह.े  सदर सुधारीत तािवत आखणी नकाशानुसार स.नं. १०९ पैक  म य ेर याचे 
पि मेकडील बाजूची वळणामुळे वाढलेली मंजूर िवकास योजना व जाहीर भूसंपादन 
िनवाडया तीरी  र याची जागा पंपरी चंचवड महानगरपािलकेस ता यात यावी 
लागणार आह.े यामुळे सदर जागा थम ता यात घेणेसाठी महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमचे कलम २०५ अ वये ( युिनिसपल रोड) र ता घोषीत करणे आव यक आह.े  
तरी सदर मा य आखणी तावानुसार सोबतचे मौजे चौिवसावाडी येथील स.नं.१०९ 
िमळकती मधील  महारा  मनपा अिधिनयमचे कलम २०५ अंतगत र ता घोिषत करणे 
बाबतचा  िवषय द री दाखल कर यास मा यता देणेत येत आह.े 

------- 
ठराव मांक - २०    िवषय मांक- २ 
दनांक- - १४/१०/२०१६     

सूचक- मा. सुिनता (माई) पांडूरंग गवळी   अनुमोदक – मा.सुरेखा ग हाण े

संदभ – मा. सुिनता (माई) पांडूरंग गवळी यांचे द.३१/०८/२०१६ चे प , 
मा. सुिनता (माई) पांडूरंग गवळी यांचे द.३१/०८/२०१६ चे प , पंपरी चंचवड 

महानगरपािलके या भोसरी येथील भोसरी बस ट मनलला कै.ह.भ.प. ाने र ल ढे 
(भोसरीकर माऊली )असे नामकरण करणेबाबतचा ठराव झालेला आह े भोसरी येथील 

भाग .३४ ग हाणे व ती कायवॉक ि जला कै.ह.भ.प.वै.गु वय भोसरीकर माऊली तथा 
ानोबा िभमाजी ल ढे  पादचारी  पुल असे नाव दलेले आह.े  तरी भोसरी बस ट मनलला 

दलेल े नाव बदलून  वगवासी ाने र (माऊली दादा) सोपान गवळी यांच े नाव देणसे 
मा यता देणेत येत आह.े सदर ठराव ब मताने मंजूर कर यात आला. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाही कर यात यावी. 
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/ ७७४/२०१६ 

दनांक- २१/१०/२०१६                        सही/-              
                                                    शासन अिधकारी तथा सिचव (सभाशाखा) 

                              इ ेञीय कायालय 
                        भोसरी – ३९.  

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