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                                           पंपर  चंचवड महानगरपा लका                                         

 क े ीय कायालय 

                                                  कायप ञका मांक-१० 
                                                         सभाव तांतृ  
द.-  ०२/१२/२०१५                                                       वेळ –दपार  ु ३:०० वाजता 

                 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या क भाग स मतीची मा सक सभा बधवार दु . 
०२/१२/२०१५  रोजी दपार  ु ३:०० वाजता क े ीय कायालयातील ी.छञपती शवाजी महाराज 
सभागहाम ये आयोजीत करणेत आल  होती सदर सभेस खाल ल माणे माृ .नगरसद य उपि थत होते.  

१) मा. मोटे करण बाळासाहेब                     सभापती 
२) मा.ननवरे िजत  बाबा 
३) मा.सावळे समा र वं  
४) मा.पालांडे सजाता स नलु ु  
५) मा.सौ.पानसरे अ मना महंमद 
६) मा.कदम सदग  महादेवु  
७) मा.कैलास महादेव कदम  
८) मा.अतल अर वंद उफ नानासाहेब शतोळेु  
९) मा.काटे रो हतअ पा सदाम ु  
१०) मा.शडगे आशा सखदेव ु  
११) मा.संजय केशवराव काटे 
१२) मा.स तश सदा शव काटे                      वीकत सद यृ  
१३) मा.गणेश आनंदराव ढोरे                       ------“-------- 
१४) मा.हमीद नवाब शेख                          ------“-------- 

           तसेच खाल ल माणे अ धकार /कमचार  उपि थत होते. 
       मा. फंदे डु .एम.- े ीय अ धकार , मा.राम कसन लटपटे- शासन अ धकार , मा.संजय खाबडे- 
कायकार  अ भयंता वदयतु ,मा. दल प सोनवणे-कायकार  अ भयंता ( थाप य), मा.जयंत बरशे ी-
कायकार  अ भयंतापापु,मा. द प पजार  ु – कायकार  अ भयंता झो नपु, मा. वशाल कांबळे- उपअ भयंता 
थाप य, मा. शदंे- उपअ भयंता थाप य, मा.वायकर- उपअ भयंता थापतय्,मा.जावळे -उपअ भयंता 

(पापु), मा.बो -े उपअ भयंता थाप य,मा.सोनवणे-उपअ भयंता वदयतु,मा.र वं  भोकरे- 
सहा.आरो या धकार ,मा.उगले-लेखा धकार , ी. रसागर-क न ठ अ भयंता थाप य, हे अ धकार  
उपि थत होते.  
मा.सभापती- उपि थत स मा.सद य अ धकार  / कमचार  सवाचे वागत क न सभा  कामकाजाला 
स वात करणेत येत आहेु . 
           उपि थत स मा.सद यांचे संमती माणे खाल ल ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजात दाखल 
क न घेणेत आले. 
वषय मांक-१) नामकरणाबाबत-मा.अतल ु  िशतोळे,मा.सदग  कदमु ,मा.गणेश ढोरे यांचा ताव. 
वषय मांक-२) नामकरणाबाबत-मा.अतल ु  िशतोळे,मा.सदग  कदमु ,मा.गणेश ढोरे यांचा ताव. 
वषय मांक-३) नामकरणाबाबत-मा.अतल ु  िशतोळे,मा.सदग  कदमु ,मा.गणेश ढोरे यांचा ताव. 
वषय मांक-४) भाग .६१ व ६२ मधील व वध सोसायटयां या बाहेर सोसायट चे नामफलक 
              लावणे बाबत-मा.स तश  काटे, मा.सदग  कदमु , मा.अ मना पानसरे  यांचा ताव. 
वषय मांक-५) सन २०१५-१६ चे अंदाजप काम ये वदयत वषयक कामांक रता अंतगत तरतद वगु ु  
              करणेबाबत… 
वषय मांक-६) . .६३ मधील व छतागह व पा याचा टाक चाृ  ओटा पाडणेबाबत-मा. करण मोटे व 
              मा.सजाता पालांडे यांचा तावु . 
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             द.०४/११/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ९ ) सभाव तांत कायम ृ
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.  

                                                            -------   
 
 

ठराव मांक- १५५    वषय मांक- १ 
दनांक- २/१२/२०१५    वभाग-   

सचकु - मा. .अतल ु  िशतोळे                                                   अनमोदकु - मा.सदग  कदमु  

संदभ- मा.अतल ु  िशतोळे,मा.सदग  कदमु ,मा.गणेश ढोरे यांचा ताव. 
           भाग मांक ५९ (सांगवी) येथील नयोिजत मधबन सोसायट  मधील स ह नंु .२६ आर ण 
.३१६ येथील नयोिजत उदयानाला “छ पती शवाजी महाराज उदयान” व वेश वाराला “भारतर न 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर” यांचे नांव दे यास मा यता देणेत येत आहे.सभाव तांतृ  कायम होणेची वाट न 
पहाता ठरावा माणे कायवाह  करावी. 

                   सदर ठराव सवानमते मंजर झालाु ू . 
                                                          ------- 

ठराव मांक- १५६    वषय मांक- २ 
दनांक- २/१२/२०१५    वभाग-   

सचकु - मा. .अतल ु  िशतोळे                                                   अनमोदकु - मा.सदग  कदमु  

संदभ- मा.अतल ु  िशतोळे,मा.सदग  कदमु ,मा.गणेश ढोरे यांचा ताव. 
           भाग मांक ५९ (सांगवी) येथील गजानन महाराज मं दरासमोर नयोिजत मोकळया जागेतील 
यासपीठाला “कै. शवाजीराव भगवंता ढोरे” यांचे नांव दे यास मा यता देणेत येत आहे. सभाव तांत ृ
कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे कायवाह  करावी. 
                   सदर ठराव सवानमते मंजर झालाु ू  
                                                    ------ 
 
ठराव मांक- १५७    वषय मांक- ३ 
दनांक- २/१२/२०१५    वभाग-   

सचकु - मा. .अतल ु  िशतोळे                                                   अनमोदकु - मा.सदग  कदमु  

संदभ- मा.अतल ु  िशतोळे,मा.सदग  कदमु ,मा.गणेश ढोरे यांचा ताव. 
     भाग मांक ५९ (सांगवी) येथील मधबन सोसायट  येथील र ता ु .९ यांस  “कै. शवाजीराव 
गेणजी ु  ढोरे पथ” असे  नांव दे यास मा यता देणेत येत आहे. सभाव तांत कायम होणेची वाट न ृ
पहाता ठरावा माणे कायवाह  करावी. 
                   सदर ठराव सवानमते मंजु ूर झाला 
                                                    ------ 
ठराव मांक- १५८    वषय मांक- ४ 
दनांक- २/१२/२०१५    वभाग-   

सचकु - मा. सदग  कदम ु                                                    अनमोदकु - मा.अ मना पानसरे 

संदभ- मा.स तश  काटे, मा.सदग  कदमु , मा.अ मना पानसरे यांचा ताव. 
      दापोडी भाग .६१ व ६२ म ये व वध गहरचना सं था असन या सव सोसायटयां या बाहेर ृ ु
सं थेचा नामफलक लावणेत यावा. 
                        सदर ठराव सवानमते मंजर झालाु ू  
 
                                                                  ------ 
 
ठराव मांक- १५९    वषय मांक- ५ 
दनांक- २/१२/२०१५    वभाग-   

सचकु - मा. आशा शडगे                                                        अनमोदकु - मा.सीमा सावळे 
संदभ- मा. े ीय अ धकार  क े ीय कायालय यांचे जा. .क े/ व/जा/८९०/२०१५ द. 
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      मा. े ीय अ धकार  क े ीय कायालय यांनी शफारस केले माणे---- 

 

सभाव तांतृ  कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करावी. 
सदर ठराव सवानमतेु  मा य झाला. 

 
ठराव मांक- १६०    वषय मांक- ६ 
दनांक- २/१२/२०१५    वभाग-   

सचकु - मा. करण मोटे                                                        अनमोदकु - मा.सजाता पालांडेु  
संदभ- मा. करण मोटे,मा.सजाता पालांडे यांचा तावु . 
      भाग .६३ कासारवाडी येथील छ पती शाह महाराज इंि लश म डयम शाळेलगत पडीक ू
व छतागह व पा या या टाक चा ओटा आहे व छतागह व पा या या टाक या बांधकामामळे ृ ृ ु

राडारोडा कचरा पडलेला आहे यामळे वषार  साप फरत ु असतात यामळे तातडीने व छतागह व ु ृ
पा या या टाक चा ओटा पाडणेत यावा. सभाव तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माणे ृ
कायवाह  करावी. 

सदर ठराव सवानमतेु  मा य झाला. 
      यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले.  
                                                         सह /- 
                                                                                                      (मोटे करण बाळासाहेब  ) 

                                                                                          सभापती क भाग स मती 
 
 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका   

 
 

अ. . उपलेखािशषाच ेनाव पान. . अ. 
. 

सन २०१५-१६ 
चा मुळ अंदाज 

वाढ घट एकुण १५-१६ 
सुधारीत 

लेखािशष - करकोळ दु ती व देखभाल    क िे य 
कायालय 

  

१ कासारवाडी   ६१ मघील ीटलाईटची सन 
२०१४-१५ म ये देखभाल दु ती करणे.. 

७२० २३ ३००००० ० १२५०० २८७५०० 

२ कासारवाडी   ६२ मघील ीटलाईटची सन 
२०१४-१५ म ये देखभाल दु ती करणे.. 

७२० २४ ३५०००० ० १३००० ३३७००० 

३ कासारवाडी   ६३ मघील ीटलाईटची सन 
२०१४-१५ म ये देखभाल दु ती करणे.. 

७२० २५ ३१५००० २०००० ० ३३५००० 

४ कासारवाडी   ६४ मघील ीटलाईटची सन 
२०१४-१५ म ये देखभाल दु ती करणे.. 

७२० २६ ३१५००० ८४५०० ० ३९९५०० 

५ कासारवाडी उप िवभागातील हायमा ट 
द ांची देखभाल दु ती करणे.. 

७२० ३१ २१०००० ० १९५०० १९०५०० 

६ कासारवाडी उप िवभागातील इमारती, शाळा, 
कायालय इ. ठकाण या िव ुतीकरणाची सन 
२०१५-१६ म ये देखभाल दु ती करणे.. 

७२१ ५२ २५०००० ३५०००० ० ६००००० 

७ कासारवाडी उप िवभागातील इमारती मिधल 
जनरेटरची सन २०१५-१६ करीता वा षक 
देखभाल दु ती करणे.. 

७२२ ५८ १००००० ० ११५०० ८८५०० 

८ कासारवाडी उप िवभागातील इमारती मिधल 
इन हटरची सन २०१५-१६ करीता वा षक 
देखभाल दु ती करणे.. 

७२२ ६१ १४८००० ० १४८००० ० 

९ कासारवाडी उप िवभागातील हायमा टची सन 
२०१५-१६ करीता वा षक देखभाल दु ती 
करणे.. 

७२२ ६४ २५०००० ० १५०००० १००००० 

१० कासारवाडी उप िवभागातील शाळा इमारती 
मिधल बोअरवेल पंपाची सन २०१५-१६ 
करीता वा षक देखभाल दु ती करणे.. 

७२३ ६९ २००००० ० १००००० १००००० 

 एकुण   २४३८००० ४५४५०० ४५४५०० २४३८००० 
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क े ीय कायालय भोसर  २६                                                  शासन अ धकार  तथा  

जा. .क ेका/का व/सभा/१६८/२०१५                            स चव (सभाशाखा) क भाग स मती             
दनांक-०८/१२/२०१५                                           

 त- सव संबं धत शाखा मख व शाखा धकारु  यांचेकडे पढ ल यो य या कायवाह साु ठ  रवाना.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


