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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११०१८. 

क भाग सिमती सभा 
कायप का मांक- १९ 

स भा वृ ां त 
दनांक ०५/१२/२०१८                                       वेळ-दुपार  १२.०० वाजता 
-----------------------                                    -------------------------   
    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. “क” भाग सिमती मािसक सभा बुधवार 

द.५/१२/२०१८ रोजी दुपार  १२.०० वाजता क े ीय कायालयातील ी.छञपती िशवाजी महाराज 
सभागृहाम ये आयोजीत करणेत आली होती. सदर सभेस खालील माणे मा.नगरसद य उप थत 
होते. 

 
१) मा.ल ढे न ता योगेश                           सभापती 
२) मा.अ नी संतोष जाधव 

३) मा.सार का िशवाजी स ते 

४) मा.वसंत भाकर बोराटे 

५) मा.बोइनवाड यशोदा काश  

६) मा.लांडगे राज  कसनराव 

७) मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 

८) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 
९) मा.समीर मोरे र मासुळकर 
१०)मा.धावडे गोपीकृ ण भा कर                      वकृत सद य 

११) मा.सागर सुखदेव हंगणे                        वकृत सद य 
 
        

  यािशवाय मा.अ णा बोदडे- े ीय अिधकार , ी. द प मुथा - शासन अिधकार , मा.संजय 
घुबे-कायकार  अिभयंता थाप य,मा.िनतीन देशमुख- कायकार  अिभयंता, वदयुत मा.संजय भोसले- 
कायकार  अिभयंता जलिन सारण, मा.जाधव – उपअिभयंता उदयान, मा. शशीकांत दवंडे- 
उपअिभयंता पापु,  मा.वायकर- उपअिभयंता थाप य, मा.बाळु लांडे – उपअिभयंता वदयुत 
मा.बी.बी.कांबळे-  सहा.आरो यािधकार , ी.एस. ह .कांबळे-लघुलेखक, ी.दवाळे,  - आरो य िनर क, 
ी.भोसले-  - किन  अिभयंता वदयुत, ी.देसले किन   अिभयंता पापु , ी.क ढरे- अित मण 

िनर क हे अिधकार  / कमचार  सभेस उप थत होते. 
मा.सभापती-  उप थत स मा.सद य/सद या, अिधकार  / कमचार  सवाचे वागत क न 

सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 
 
उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचा वषय सभा कामकाजात दाखल क न 

घेणेत आला. 
वषय मांक- ५) मा.क भाग  सिमती सभा सद यांचा अ यास दौरा आयो जत 
               करणेबाबत- मा.न ता ल ढे,मा.सार का स ते यांचा ताव. 
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    दनांक ३/११/२०१८ व द.५/११/२०१८ रोजी झाले या सभेचा( कायप का 
.१८ ) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

                              ---- 
ठराव मांक -३१                                  वषय मांक- १ 
दनांक- ५/११/२०१८                               वभाग-  
सुचक- मा.राज  लांडगे                             अनुमोदक-मा.यशोदा बोइनवाड  
संदभ-मा.राज  लांडगे व मा.यशोदा बोइनवाड यांचा ताव. 

       भगतव ती,गुळवेव ती,शांतीनगर,धावडेव ती या ठकाणी पाणीपुरवठा अपुरा व 

   व कळ त होत आहे.या ठकाणी मोठया माणात पा याची सम या भेडसावत  

   आहे.अपुरा पाणी पुरवठा  होत अस याची नागर कांची वारंवार त ार येत अस याने 

   या ठकाणी पाणी पुरवठा सुरळ त हो यासाठ  खुला लॉट .४ पेठ .१ नाथसाहेब 

   लॉवर िमल समोर या ठकाणी २५ ते ३० गंुठा जागेवर नवीन टाक  बांध यात 

   यावी.सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे  कायवाह  करावी. 
                         सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                   ----- 

ठराव मांक -३२                                 वषय मांक- २ 
दनांक- ५/११/२०१८                               वभाग-  
सुचक- मा.राज  लांडगे                             अनुमोदक-मा.यशोदा बोइनवाड  

   संदभ- मा.अ नी जाधव व मा.न ता ल ढे यांचा ताव-  

    वषय- भाग मांक २ मधील िचखली बो-हाडेवाड  मोशी िशवेवर ल िशव र ता 
        याला छेदून जाणारा ३० मीटर र ता पुणे-नािशक रोड ते कुदळवाड  या दोन 

        र याने तयार होणा-या चौकास “बो हाईमाता चौक” असे नामकरण करणेस 
        मा यता देणेबाबत... 
   वषय मांक २ फेटाळ यात येत आहे. 
                   सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                            ----- 

ठराव मांक -३३                                 वषय मांक- ३ 
दनांक- ५/११/२०१८                               वभाग-  
सुचक- मा. अ नी जाधव                           अनुमोदक-मा.यशोदा बोइनवाड  

   संदभ- मा. व ांत वलास लांडे  यांचा ताव-  

   वषय- पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील भाग मांक ८ मधील 
         इं ायणीनगर पर सरातील नुतन भाजी मंडईला “संत तुकाराम महाराज भाजी 
        मंडई” असे नामकरण करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
   वषय मांक ३ द र  दाखल करणेत येत आहे. 
                     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
                                  ---- 
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ठराव मांक -३४                                 वषय मांक- ४ 
दनांक- ५/११/२०१८                               वभाग-  
सुचक- मा. समीर मासुळकर                   अनुमोदक-मा.राहुल भोसले 
संदभ- मा.समीर मासुळकर,मा.राहुल भोसले यांचा ताव-  

     थाप य वभाग “क” भागाने मासुळकर कॉलनी येथे मासुळकर कॉलनी सुर ा 
केबीन बांधुन पुण करणेत आलेली आहे. पं.िच.शहरात रा य शासना या धोरणानुसार 
नवीन पोिलस आयु ालय िनमाण क न काया वीत झाले आहे.सदर आयु ालयास 
मोठया माणात वा तुची वेगवेगळया वभागासाठ  आव यकता आहे. सदर मासुळकर 
कॉलनी सुर ा केबीनची मा.पोिलस आयु  यांचे अिधकार  व थािनक नगरसद य 
मा.समीर मासुळकर यांनी पहाणी केली आहे.सदरची वा तु पोिलस चौक साठ  यो य 
असलेचे  सांिगतले या बाबीचा व मा.महापािलका सभा .३२ ठराव मांक ५४५ 
द.०५/०८/२०१४ रोजी सदर ठकाणी पोिलस चौक  बांधणेबाबत ठराव मा य केलेला 
आहे.उपरो  बाबींचा सारासार वचार करता, थािनक नागर क,नगरसद य व 
मा.महापािलका सभा ठरावानुसार सदर या  वा तूस “मासुळकर कॉलनी पोिलस चौक ” 

असे नामकरण करणेस तसेच  सदरची वा तु मा.पोिलस आयु , पंपर  िचंचवड शहर 
यांस नाममा  दराने भाडेत वावर ह तांतर करणेस मा यता देणेत येत आहे.सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करावी. 
                     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                 ------- 
 

ठराव मांक -३४                                 वषय मांक- ४ 
दनांक- ५/११/२०१८                               वभाग-  
सुचक- मा.न ता ल ढे                       अनुमोदक-मा.सार का स ते 

   संदभ- मा.न ता ल ढे,मा.सार का स ते यांचा ताव-  

   मा.क भाग सिमती सभा सद य यां यासाठ  राज थान जयपूर येथ ेआरो य 
वषयक व छ भारत अिभयान संदभात   डसबर २०१८ अखेर अ यास दौरा 
आयो जत कर यास व सदर दौ-यांसाठ  येणा-या सद यांकडुन संमतीप  घेवुन याक रता 
येणा-या य  खचास मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत 
येत आहे.सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे 
पाठ वणेत यावा. 

                     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                 ------- 
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             सवाचे आभार मानून सभा संप याचे मा.सभापती यांनी जाह र केले.  
 
                                                          सह /           

(सौ.न ता योगेश ल ढे ) 
       सभापती 

                                                                     क भाग सिमती 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  

-क ेका/सभा/का व/७३/२०१८. 
दनांक  ०७ /१२/२०१८                                                 सह /-        

         शासन अिधकार  

        तथा सिचव सभाशाखा 
          क भाग सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
त-सव संबंिधत वभाग 

    --------------------------- 
 


