पपरी चचवड महानगरपािलका, फ भाग कायालय
कायपि का मांक १२
सभावृ ांत
दनांक:- १२/०२/२०१६

वेळ.दुपारी १२.०० वा.

------------------------------------------------------------------------------------------------------पपरी

चचवड महानगरपािलके ची मा.“फ”

१२/०२/२०१६ रोजी दुपारी १२.०० वाजता “फ”

भाग सिमतीची मािसक सभा

दनांक

े ीय कायालयातील "राजष शा महाराज

सभागृहात" आयोिजत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य/सद या व ि वकृ त सद य
उपि थत होते.

१.

मा.बो-हाडे शुभांगी संजय

२.

मा.पौ णमा र व (आ पा) सोनवणे

३.

मा.भालेकर शांताराम क डीबा उफ एस.के .बापू

४.

मा. हे े सुरेश रं गनाथ

५.
६.
७.

मा.भालेकर अ णा दलीप
मा.जाधव साधना रामदास
मा.जाधव रा ल गुलाब

८.

मा.बिहरवाडे नारायण सदािशव

९.

मा.पवार संगीता शाम

१०.

मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ

११.

मा.तानाजी िव ल खाडे

१२.

मा.(िचखले) मराठे अि नी अिजत

१३.

मा.ठाकरे मंदा कनी अजुन

१४.

मा.भालेकर पंकज द ा य

१५.

मा.पवार िजत हनुमंत

१६.

मा.भालेकर िवण महादेव

सभापती

यािशवाय दलीप गावडे ( े ीय अिधकारी),
ीम. भावती गाडेकर (कायालयीन अिध क),

ी. िवजय वाघमारे

शासन अिधकारी,

ी.संदेश च हाण (कायकारी अिभयंता िव ुत),

ी. दीप पुजारी ( .कायकारी अिभयंता जलिन:सारण / उपअिभयंता झोिनपू),
(लेखािधकारी),

ी.नायकवाडी

(जलिन:सारण),

ी.नरोटे सुिनलद

(पाणीपुरवठा),

बी.एस.

(लेखापाल),

(उपअिभयंता

था)

ी. ही.बी.माने उपअिभयंता (नगररचना),

ी.हनुमंत
ी. िवजय

शदे
शदे

ी.पी.जी.जाधव
उपअिभयंता
उपअिभयंता

ी. जाधव ही.के . (उपअिभयंता

था.उ ान),

ी. िशक डी.जे. (मु य आरो य िनरी क),

िनरी क), ी.मोरे सी.सी.हॉट सुपरवायझर,
गायकवाड हॉट

सुपरवायझर,

ी.ई.एच.बंडवल हॉट सुपरवायझर,

ी.िशतोळे एस.के . क.अिभ. झोिनपू

आर.पी., ी.रोकडे बी.जी.,क.अिभयंता,
मु य िलपीक,

ी.कु लकण एस.एस. (मु य आरो य

ी.माळी एस.के . आरो य िनरी क,

था,

ी.तानाजी
ी.कु लकण

ी.नंद कशोर वाघ

ी. िगरमकर तुकाराम मु य िलपीक, कु . ाज ा ग हाणे (क.अिभयंता

था.उ ान), ी.नांगरे एस.ए.क.अिभयंता िव ुत

ी.सुभाष पवार (

डा पयवे क), इ.

अिधकारी सभेस हजर होते.
उपि थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे िवषय सभा कामकाजाम ये दाखल
क न घेणेत आले.
िवषय .१

राजष छ पती शा महाराज जयंती महो सव सन २०१५ अनुषंगाने मंडप
िवषयक कामे करणेकामी अंदाजप क य र. . ४,९९,७००/- या खचास काय

र

शासक य मा यता देणब
े ाबत –
मा.पौ णमा सोनवणे व मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा
िवषय .२

ताव

महापौर चषक रा य तर सॉ टबॉल पधा २०१५ अनुषंगाने मंडप िवषयक कामे
करणेकामी अंदाजप क य र. . १,००,०००/- या खचास काय र शासक य
मा यता देणब
े ाबत
मा.पौ णमा सोनवणे व मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा ताव

िवषय .३ महापौर चषक १४ वी युिनअर रा य तर धन व ा पधा २०१५-१६ अनुषंगाने
मंडप िवषयक कामे करणेकामी अंदाजप क य र. . ३,३६,८००/- या खचास
शासक य मा यता देणेत येत आहे.
मा.पौ णमा सोनवणे व मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा

ठराव . ३२

ताव

िवषय .१

द. १२/०२/२०१६

िवभाग …….

सुचक:- मा.(िचखले) मराठे अि नी अिजत
संदभ:- मा. वाती साने यांचा द. ८/०१/२०१६ चा

अनुमोदक:- मा. ठाकरे मंदा कनी अजुन
ताव

िवषय:- िचखली मधील र हर रे िसडे सी चौकाला “कै .नामदेव दगडू साने चौक” असे नामकरण
करणेबाबत.
िवषय . १ चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा.
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.
-----

ठराव . ३३

िवषय .२

द. १२/०२/२०१६

िवभाग …….

सुचक:- मा.साधना जाधव

अनुमोदक:- मा. रा ल जाधव

संदभ:- मा. े ीय अिधकारी यांचेकडील .फ ेका/लेखा/ िन /कािव / ५१ /२०१६
द.४/०२/२०१६ चा
“फ”

ताव

े ीय कायालयाचे सन २०१५ – १६ चे सुधा रत व सन २०१६ -१७ चे मूळ

अंदाजप क तयार कर यात आले आहेत. सदरचे अंदाजप क मा. भाग सिमती यांचे अवलोकनाथ
ठे वणे आव यक आहे. तरी फ भाग सिमती या अंदाजप कास मा यता देणेत येत आहे.
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.
----सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले ऐनवेळचे िवषय घेणेत आले.
ठराव . ३४
द. १२/०२/२०१६

िवषय .३
िवभाग …….

सुचक:- मा. पौ णमा र व (आ पा) सोनवणे
अनुमोदक:- मा.मंदा कनी अजुन ठाकरे
संदभ:- मा. पौ णमा र व (आ पा) सोनवणे व मा.मंदा कनी अजुन ठाकरे चा ताव
पपरी चचवड महानगरपािलके या वतीने दरवष माणे राज ी छ पती शा महाराज
जयंती िनिम मोह सवाचे आयोजन साई उ ान, चचवड येथे द. २६/०६/२०१५ ते
२७/०६/२०१५ रोजी कर यात येणार आहेत. सदर काय मा या अनुषंगाने
तुत ठकाणी
आव यक ती मंडप
व था करणेबाबत मा.आयु , पपरी चचवड महानगरपािलका यांनी
यांचेकडील आदेश .माजसं/५/कािव/३९/२०१५, द.२३/६/२०१५ अ वये आदेश देणेत आलेले
आहेत. सदर काय मां या अनुषंगाने
तुत ठकाणी मंडप िवषयक कामे करणे, उदा. मंडप,
खु या, टेबल, झालर, रो टम आदी कामे करणे आव यक आहे. सदर बाब चा समावेश असले या
कामाचे अंदाजप क तयार के लेले आहे व यांची अंदाजप क य र. . ४,९९,७००/- पये इतक
येत आहे.
सबब कामाची तातडीची आव यकता ल ात घेता महारा महानगरपािलका अिधिनयम
अनुसूची ड मधील करण ५(२) २ नुसार तुत कामाचे अंदाजप क य र मेपयत या खचास
काय र शासक य मा यता देणेत येत आहे.
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.
----ठराव . ३५
द. १२/०२/२०१६

िवषय .४
िवभाग …….

सुचक:- मा. पौ णमा र व (आ पा) सोनवणे
अनुमोदक:- मा.मंदा कनी अजुन ठाकरे
संदभ:- मा.पौ णमा र व (आ पा) सोनवणे व मा.मंदा कनी अजुन ठाकरे चा ताव
पपरी चचवड महानगरपािलके या व महारा रा य सॉ टबॉल असोिसएशन व पुणे
िज हा सॉ टबॉल असोिशएशन यां या मा यतेने आिण युनाटे ड े डस पोटस अकॅ डमी, संत
तुकारामनगर, पपरी यां या सहकायाने द. २३/११/२०१५ ते द. २५/११/२०१५ या काळात
वॉड .२८ मासुळकर कॉलनी येथील डॉ. हेगडेवार डा संकुलात महापौर चषक रा य तर

सॉ टबॉल पधा २०१५ आयोिजत कर यात आले या आहेत. मा.अित र आयु सो.यांनी
यांचेकडील आदेश .
डा/७अ/कािव/८५५/२०१५ द. ११/१२/२०१५ अ वये आदेश देणेत
आलेले आहे. सदर काय मां या अनुषंगाने
तुत ठकाणी मंडप िवषयक कामे करणे,
उदा. टेज, े क गॅलरी, रो टम, झालर, टेबल, मंडप खुच , कमाणी, तसेच खेळाडू ंसाठी राह याची
व था इ यादी कामे करणे आव यक आहे. सदर बाब चा समावेश असलेल कामाचे अंदाजप क
तयार के लेले आहे व यांची अंदाजप क य र म पये १,००,०००/- इतक येत आहे.
सबब कामाची तातडीची आव यकता ल ात घेता महारा महानगरपािलका अिधिनयम
अनुसुची ड मधील करण ५(२) २ नुसार तुत कामाचे अंदाजप क य र मेपयत या खचास
काय र शासक य मा यता देणेत येत आहे.
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.
---ठराव . ३६

िवषय .५

द. १२/०२/२०१६

िवभाग …….

सुचक:- मा. पौ णमा र व (आ पा) सोनवणे
अनुमोदक:- मा.मंदा कनी अजुन ठाकरे
संदभ:- मा.पौ णमा र व (आ पा) सोनवणे व मा.मंदा कनी अजुन ठाकरे चा ताव
पपरी चचवड महानगरपािलके या व महारा रा य आचरी असो. पपरी चचवड यांचे
मा यतेने कै . आ णासाहेब मगर टेिडयम नेह नगर पपरी येथे माहे जानेवारी २०१६ म ये
महापौर चषक १४ वी युिनअर रा य तर धन व ा पधा आयोिजत करणे आली. मा.अित र
आयु सो.यांनी यांचेकडील आदेश . . डा/७अ/कािव /८५७/२०१५ द. १५/१२/२०१५
अ वये आदेश देणेत आलेले आहे. सदर काय मां या अनषंगाने तुत ठकाणी मंडप िवषयक कामे
करणे, उदा. टे ज, े क,गॅलरी, रो टम,झालर, टे बल, मंडप, खुच ,कमाणी, तसेच खेळाडू ंसाठी
राह याची

व था इ यादी कामे करणे आव यक आहे. सदर बाब चा समावेश असले या कामाचे

अंदाजप क तयार के लेले आहे व यांची अंदाजप क य र म पये ३,३६,८००/- इतक येत आहे.
सबब कामाची तातडीची आव यकता ल ात घेता महारा महानगरपािलका अिधिनयम
अनुसुची ड मधील करण ५(२) २ नुसार तुत कामाचे अंदाजप क य र मेपयत या खचास
काय र शासक य मा यता देणेत येत आहे.
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.
---यानंतर मा.सभापती यांनी सवाचे आभार मानून सभा संप याचे जाहीर के ले.
सही/(बो-हाडे शुभांगी संजय)
सभापती
फ भाग सिमती
मांक:- फ ेका/सभा/कािव/ २१/२०१६
दनांक:- २०/०२/२०१६
( शासन अिधकारी)
सिचव सभाशाखा
फ े ीय कायालय

