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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८ 

ब भाग सिमती, चचवड ४११ ०३३ 
कायपि का . ५ 

सभावृ ांत  
दनांक :-  १४/०७/२०१६            वेळ :- द.ु १२.३०  वा. 

 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक सभा गु वार दनांक 
१४/०७/२०१६ रोजी द.ु १२.३० वा. ब भाग कायालयाचे छ पती िशवाजी महाराज सभागृहाम ये 
आयोिजत करणेत आली होती.  तुत सभेस खालील माणे स मा. नगरसद य उपि थत होते. 

१. मा.सुयवंशी आशा ाने र   अ य ा  
२. मा.ल ढे गणेश नारायण  
३. मा. शमीम पठाण     
४. मा..को-हाळे अनंत सुभाष      
५. मा. शदे  िशतल उफ  िवजय गोरख  
६. मा.साबळे छाया जग ाथ  
७. मा.जगताप िवमलताई सुरेश  
८. मा.बारणे िनलेश िहरामण  
९. मा.गायकवाड िवनय उफ िवनायक  रमेश 
१०. मा. वाती मयुर कलाटे  
११. मा.गोर  दशरथ पाषाणकर   वीकृत सद य     

 
यािशवाय खालील माणे अिधकारी / कमचारी उपि थत होते. 

 मा.सुभाष माछरे  – ेि य अिधकारी ,मा.र व  जाधव शासन अिधकारी तथा सिचव सभाशाखा,     
मा..रामदास तांबे – कायकारी अिभयंता पाणीपुरवठा िवभाग ,  मा.देव णा  गटटुवार, - कायकारी अिभयंता, थाप य 
िवभाग, मा.एम.एस.मोरे – कायकारी अिभयंता, िवदयुत िवभाग,  मा.सी.बी.क डे – उपअिभयंता, थाप य , 
मा..सी.एन.धानोरकर – थाप य िवभाग, मा.एन.आर. नबाळकर – उपअिभयंता, थाप य िवभाग, मा.एस.एन.वाघ – 
उपअिभयंता, थाप य िवभाग, मा.भाऊसाहेब साबळे – उपअिभयंता, पाणीपुरवठा,  मा.राज  डंुबरे – उपअिभयंता, 
जलिनसारण िवभाग,   डॉ. कशोरी नलावडे – वैदय कय अिधकारी , वैदय कय िवभाग थेरगांव,  मा. ही.बी.नेमाणे – 
कायालयीन अिध क तथा अित मण पथक मुख,  मा.आर.पी.कोतवाल -  डा पयवे क, डा िवभाग,   
मा.एम.एम.इनामदार, लेखािधकारी , ब े ीय कायालय , मा.आर.एन.भाट – भारी सहा यक आरो यािधकारी 
इ यादी.  

सव थम मा. सभा य  आशा ाने र सुयवंशी यांनी उपि थतांचे वागत क न  सभेचे 
कामकाजास सु वात  केली.   

अ) तदनंतर  मागील  कायपि का . ४,  द. ७/६/२०१६  रोजी या सभेचा  सभावृ ांत कायम   करणेत 
आ याच े मा.अ य  यांनी  कट केले. 
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तदनंतर उपि थत स मा. सद यांचे संमतीने  खालील  ऐनवेळचे िवषय  
सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आल.े 

 
िवषय .४. दनांक १२/५/२०१६ रोजी या भाग सिमती बैठक म ये ठराव मांक ८, िवषय मांक ५  

      म ये महारा  महानगरपािलका अिधिनयम मधील कलम २०५ अंतगत र ता घोषीत करणे  
      अशी दु ती (वाचाव)े करणेस मा यता देणेबाबत िवचार करणे मा.आशाताई सुयवंशी यांचा  
       ताव. 

 
िवषय .५ ब े ीय कायालयांतगत सालाबाद माणे मोरया गोसावी उ सवाकरीता ता पुरती व पात  

     वनी ेपण काश जिन  संच व  सीसीटी ही यं णेची व था करणेकामी येणा-या  
      र. .९,४५,०००/-  चे खचास शासक य  मा यता देणेबाबत िवचार करणे मा. ेि य  
       अिधकारी यांचा ताव. 

 
िवषय .६ ब े ीय कायालयांतगत गणेशो सव २०१६ करीता िविवध काय माकरीता ता पुरती  

     व पात वनी ेपण काश जिन  संच व  सीसीटी ही यं णेची व था करणेकामी येणा-या  
     र. .९,४५,०००/-  चे खचास शासक य  मा यता देणेबाबत िवचार करणे मा. ेि य  
     अिधकारी यांचा ताव. 

 
िवषय .७  ब े ीय कायालयांतगत मनपा सावि क िनवडणुक २०१७ करीता ता पुर या व पात  

     वनी ेपण काश जिन  संच व  सीसीटी ही यं णेची व था करणेकामी येणा-या  
      र. .९,३५,०००/-  चे खचास शासक य  मा यता देणेबाबत िवचार करणे मा. ेि य  
      अिधकारी यांचा ताव.. 

 
िवषय .८ ब े ीय कायालयांतगत िविवध काय मांसाठी  ता पुरती व पात वनी ेपण काश जिन   

     संच व  सीसीटी ही यं णेची व था करणेकामी येणा-या र. .८,६७,०००/-  चे खचास  
     शासक य  मा यता देणेबाबत िवचार करणे मा. ेि य अिधकारी यांचा ताव. 

 
िवषय .९ औि णक धुरीकरण कामकाजासाठी िडझेलवर र ा टे पो भाडयाने घे यासाठी शासक य  
                मा यता घेणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे मा. ेि य अिधकारी यांचा  
                ताव. 
 
िवषय .१० भाग २३ केशवनगर म ये असणा-या िजजाऊ मिहला ायाम शाळा ही सवासाठी खुली  
                कर याकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे मा.अनंत को-हाळे  यांचा ताव. 
 
िवषय .११ मोरया गोसावी राजपाक िब ड गसमोर झोपडपटटया वसले या असून, यामुळे नागरीकां या  

     आरो याचा  िनमाण झाला असून, या अनािधकृत झोपडयांवर कारवाई कर याकामी या  
     तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे मा.अनंत को-हाळे यांचा ताव. 
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िवषय .१२ भाग मांक २३ मधील ओपन लॉट जे लॉट मनपा मालक चे कवा वैय क मालक चे  
    असतील ते सव लॉट नागरीकां या आरो या या संबंधीत िवचार करता साफ करणेकामी या  
    तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे मा.अनंत को-हाळे यांचा ताव.  

 
िवषय .१३  वाकड स.नं.६३ व ६४ व १५१ मधून होणा-या चौकाला  ल मण चौक (वाकडकर व ती)  
              असे नांव  देणेस  तसेच स.नं. ६४ व ६६ मधून होणा-या चौकाला ी गणेश युवा मंच चौक  
              (वाकडकर व ती) असे नांव देणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे  
              मा.िवनायक  गायकवाड यांचा ताव.  
 

--- 
ठराव . १९              िवषय . १ 
दनांक १४/७/२०१६       िवभाग -  थाप य ब े ीय कायालय 

सुचक :  मा.िनलेश बारण े          अनुमोदक: मा.शमीम पठाण         
संदभ :- मा.झामाबाई बारणे यांचा १७/६/२०१५ रोजीचा ताव  

दनांक २/५/२०१५ चे ी. ाने र रामभाऊ  व ् इतर या सवानी मा.आयु , प. च.म.न.पा. 
यांचेकडे दले या अजानुसार आर ण मांक ६२८ खेळाचे मैदान गाव मौजे-थेरगांव ता.मुळशी िज.पुणे 
येथील स.नं.२२/५ मधील े  १ ह.े ०० आर या िमळकतीचा आगाऊ ताबा पपरी चचवड मनपा (अ, ब ) 
प ा दारे पुव  दलेला आह.े या िवनंती अजानुसार या  जमीन मालकां या मालक ची जमीन आहे यां या 
िवनंती नुसार सदर आर ण मांक ६२८ खेळाचे मैदानास १)  कै.रामभाऊ मो  बारणे २)  कै.बारकु मो  
बारणे असे नांव देवून नामकरण  करणेकामीचा ताव रदद  क न द री दाखल करणेस मा यता देणेत येत 
आह.े 

   सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला 
 

ठराव . २०             िवषय . २ 
दनांक १४/७/२०१६      िवभाग –  थाप य  व आरो य  ब े ीय कायालय  

सुचक :  मा. वाती कलाटे           अनुमोदक: मा.िवमलताई जगताप      
संदभ :- मा. वाती कलाटे यांचा दनांक १/७/२०१६  रोजीचा ताव. 

डांगेचौक ते वाकडगांव या र या या ठरािवक अंतरावर नवीन प दतीचे ई टॉयलेट तातडीने 
बसवून िमळावेत तसेच यासाठी य  येणा-या खचास मा यता असावी  तसेच नागरीकां या भावनांचा 
आदर क न तातडीने कायवाही करणेस मा यता देणेत येत आह.े  

   सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

ठराव . २१              िवषय . ३ 
द. १४/७/२०१६       िवभाग -  आरो य ब े ीय कायालय  

सुचक :  मा.शमीम पठाण            अनुमोदक: मा. िवमलताई जगताप       
संदभ :- मा. े ीय अिधकारी यांचेकडील प  .ब आे/ वभा/कािव/१०८/२०१६,  
           दनांक ७/७/२०१६  रोजीचा ताव. 

 देशातील सव शहरांमधील नागरीकांना व छ पयावरण व चांगले आरो यिमळावे याकरीता 
शहरांना व छतेची सवय व शहरातील सव नागरीकांना शौचालयाची सुिवधा उपल ध क न दे याचे येय 
गाठ यासाठी दनांक २/१०/२०१४ पासून क शासनाने व छ भारत अिभयान (नागरी) संपुण देशाम ये 
राबिव याची घोषणा केलेली आह.े  तसेच महारा  शासनाने देखील प  मांक 
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वभाअ/२०१५/ . .२३/नवी/३४ दनांक १५/५/२०१५ अ वये क शासनाचे धत वर व छ महारा  
अिभयान (नागरी) राबिव याचे ठरवून दनांक २/१०/२०१७ पयत हगणदारी मु  (open defecation 
free)  शहरे कर याचे उददी   िन ीत केलेले आह.े  

यानुसार पपरी चचवड महानगरपािलका ब े ीय कायालय काय े ातील सव नागरीकांना 
व छ पयावरण व चांगले आरो य िमळावे याकरीता व छ भारत अिभयान व व छ महारा  अिभयांन 

(नागरी) अंतगत शौचालयाची सुिवधा उपल ध नसले या नागरीकांना वैय क शौचालय सुिवधा उपल ध 
क न दे यात येत आहे  तसेच काही ठकाणी  सावजिनक शौचालय उपल ध क न दे यात आलेले आहेत. 
उघडयावर शौचास जाणा-या नागरीकांचे बधोन क न यांना शौचालयांचा वापर करणेबाबत वृ  
कर यात येत आह.े  

मा.आयु , पपरी चचवड महानगरपािलका यांचेकडील प  मांक मातवी /१२/ 
कािव/९६/२०१६, दनांक १/४/२०१६ अ वये कळिवलेनुसार  दनांक २/१०/२०१७ पुव  ट याट याने 
पपरी चचवड शहर हगणदारी मु  कर याचे उददी   िन ीत केलेले आहे या अनुषंगाने ब े ीय 

कायालय काय े ातील भाग मांक ४९ बापुजीबुवानगर  भाग मांक ५१ गणेशनगर हे दोन भाग  
दनांक ३१ जुल,ै २०१६ पुव  हगणदारी मु  (open defecation free)  घोषीत कर याकामी या 

तावास मा यता देणेत येत आह.े 
    सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव . २२              िवषय . ४ 
दनांक १४/७/२०१६       िवभाग -  नगररचना  व  िवकास िवभाग  

सुचक :  मा.आशाताई सुयवंशी           अनुमोदक: मा. िनलेश बारणे         
संदभ :- मा आशाताई सुयवंशी  यांचा १४/७/२०१५ रोजीचा ताव  

दनांक १२/५/२०१६ रोजी या भाग सिमती  ठराव मांक ८, िवषय मांक ५ म ये महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम मधील कलम २०५ अंतगत र ता घोषीत करणे अशी दु ती (वाचाव)े करणेस 
मा यता देणेत येत आह.े 

सदरचा ठराव  सवानुमते मा य झाला. 
 
 ठराव . २३              िवषय . ५ 
द. १४/७/२०१६       िवभाग -  िवदयुत ब े ीय कायालय 

सुचक :  मा.शमीम पठाण            अनुमोदक: मा. वाती कलाटे       
संदभ :- मा. े ीय अिधकारी यांचेकडील प  .ब /ेिव/जा/१०४/२०१६,  
           दनांक १३/७/२०१६  रोजीचा ताव. 

 ब े ीय कायालयांतगत सालाबाद माणे मोरया गोसावी उ सवाकरीता ता पुरती व पात 
वनी ेपण काश जिन  संच व  सीसीटी ही यं णेची व था करणेकामी येणा-या र. .९,४५,०००/-  चे 

खचास शासक य  मा यता देणेत येत आह.े 
सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

ठराव . २४              िवषय . ६ 
द. १४/७/२०१६       िवभाग -  िवदयुत ब े ीय कायालय 

सुचक :  मा. वाती कलाटे           अनुमोदक: मा.िनलेश बारणे        
संदभ :- मा. े ीय अिधकारी यांचेकडील प  .ब /ेिव/जा/१०५/२०१६,  
           दनांक १३/७/२०१६  रोजीचा ताव. 
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 ब े ीय कायालयांतगत गणेशो सव २०१६ करीता िविवध काय माकरीता ता पुरती व पात 
वनी ेपण काश जिन  संच व  सीसीटी ही यं णेची व था करणेकामी येणा-या र. .९,४५,०००/-  चे 

खचास शासक य  मा यता देणते येत आह.े 
सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

ठराव . २५              िवषय . ७ 
द. १४/७/२०१६       िवभाग -  िवदयुत ब े ीय कायालय 

सुचक :  मा.गणेश ल ढे             अनुमोदक: मा.आशाताई सुयवंशी        
संदभ :- मा. े ीय अिधकारी यांचेकडील प  .ब /ेिव/जा/१०६/२०१६,  
           दनांक १३/७/२०१६  रोजीचा ताव. 

ब े ीय कायालयांतगत मनपा सावि क िनवडणुक २०१७ करीता ता पुर या व पात 
वनी ेपण काश जिन  संच व  सीसीटी ही यं णेची व था करणेकामी येणा-या र. .९,३५,०००/-  चे 

खचास शासक य  मा यता देणते येत आह.े 
सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
. 

ठराव . २६              िवषय . ८ 
द. १४/७/२०१६       िवभाग -  िवदयुत ब े ीय कायालय 

सुचक :  मा. वाती कलाटे             अनुमोदक: मा.गणेश ल ढे        
संदभ :- मा. े ीय अिधकारी यांचेकडील प  .ब /ेिव/जा/१०७/२०१६,  
           दनांक १३/७/२०१६  रोजीचा ताव. 

 ब े ीय कायालयांतगत िविवध काय मांसाठी  ता पुरती व पात वनी ेपण काश जिन  संच 
व  सीसीटी ही यं णेची व था करणेकामी येणा-या र. .८,६७,०००/-  चे खचास शासक य  मा यता 
देणेत येत आह.े 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला.. 
 
ठराव . २७              िवषय . ९ 
द. १४/७/२०१६       िवभाग -  आरो य ब े ीय कायालय 

सुचक :  मा.शमीम पठाण            अनुमोदक: मा. वाती कलाटे       
संदभ :- मा. े ीय अिधकारी यांचेकडील प  .ब आे/५/कािव/५५७/२०१६  
           दनांक १३/७/२०१६  रोजीचा ताव. 

 ब े ीय कायालय काय े ातील औि णक धुरीकरण कामकाजासाठी िडझेलवर र ा, टे पो 
भाडयाने घेणेबाबत संबंधीत आरो य िन र क व मु य आरो य िन र क  यांचा मांक ४२७/१६, दनांक 
१२/७/२०१६ रोजीचा अहवाल आललेा आह.े सदर अहवालानुसार औि णक धुरीकरण कामकाजासाठी 
िडझेलवर र ा, टे पो भाडयाने घेणेबाबत एक दवसासाठी एक िडझेल र ा टे पो भाडयाने घेणेबाबत 
र. .७५०/- इतका दर दलेला आह.े आरो य िन र क व मु य आरोगय िन र क यांनी दले या 
अहवालातील अंदाजप कानुसार ब े ीय काय े ातील औि णक धुरीकरण कामकाजासाठी वाहन 
भाडयाने घेणेबाबत िनिवदा कामकाजासाठी ८ तासाकरीता एक िनयिमत िडझेल तीन चाक  वाहनासाठी 
अंदाजे ३०० दवसांसाठी र. .७५०/- माणे र. .२,२५,०००/- व आव यकता भासलेस अित र  दोन 
िडझेल तीन चाक  वाहनासाठी र. .७५०/- माणे र. .४,५०,०००/- असे एकूण र. .६,७५,०००/-  
इतका खच एक वष कालावधीकरीता अंदाजे खच अपे ीत आह.े सन २०१६-१७ करीता औि णक 
धुरीकरण कामकाजसाठी वाहन भाडयाने घेणेबाबत अंदाजप क य तरतुद र. .७,००,०००/- इतक  
कर यात आलेली आह.े सदर या तावास मा यता देणेत येत आह.े 
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 सदरचा सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता कायवाही करणेस मा यता देणेत येत आह.े 
    सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव . २८              िवषय . १० 
द. १४/७/२०१६       िवभाग -  कला व सां कृितक डा िवभाग  

सुचक :  मा.अनंत को-हाळे             अनुमोदक: मा.िवनय गायकवाड        
संदभ :- मा.अनंत को-हाळे यांचा दनांक १४/७/२०१६ रोजीचा ताव. 

आजकाल मिहला व पु ष सवच ायाम शाळेत एक ीत ायाम करतात.  तसेच या ठकाणी 
येणा-या  मिहलांची सं या कमी अस याने भागातील त ण मुले मुली , पु ष व मिहला यासवासाठी  याचा 
वापर करता  यावा. हणून  भाग २३ केशवनगर म ये असणा-या िजजाऊ मिहला ायाम शाळा ही 
सवासाठी खुली कर याकामी या तावास मा यता देणते येत आह.े 

   सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

ठराव . २९              िवषय . ११ 

द. १४/७/२०१६       िवभाग – १)  झोिनपु िवभाग  
      २)  बांधकाम परवानगी व अनाधीकृत  
                                                                                 बांधकाम  िनयं ण िवभाग  
सुचक :  मा.अनंत को-हाळे            अनुमोदक: मा.िवनय गायकवाड        

संदभ :- मा.अनंत को-हाळे यांचा  दनांक १४/७/२०१६ रोजीचा ताव .. 
मोरया गोसावी राजपाक XYZ िब ड गसमोर झोपडपटटया वसले या असून, यामुळे 

नागरीकां या आरो याचा  िनमाण झाला असून, या अनािधकृत झोपडयांवर कारवाई कर याकामी या 
तावास मा यता देणते येत आह.े 

   सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव . ३०              िवषय . १२ 
द. १४/७/२०१६       िवभाग – आरो य ब े ीय कायालय   

सुचक :  मा.अनंत को-हाळे            अनुमोदक: मा.िवनय गायकवाड        
संदभ :- मा.अनंत को-हाळे यांचा  दनांक १४/७/२०१६ रोजीचा ताव .. 

 भाग मांक २३ केशवनगरमधील ओपन लॉट जे लॉट मनपा मालक चे कवा वैय क 
मालक चे असतील ते सव लॉट नागरीकां या आरो या या संबंधीत िवचार करता साफ करणेकामी या 

तावास मा यता देणते येत आह.े 
   सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला.  
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ठराव . ३१              िवषय . १२ 
द. १४/७/२०१६       िवभाग – थाप य ब े ीय कायालय   

सुचक :  मा.िवनय गाकयवाड            अनुमोदक: मा.अनंत को-हाळे  
संदभ :- मा.िवनय गायकवाड यांचा दनांक १४/७/२०१६ रोजीचा ताव  

वाकड स.नं.६३ व ६४ व १५१ मधून होणा-या चौकाला  ल मण चौक (वाकडकर व ती) असे नांव   
देणेस  तसेच स.नं. ६४ व ६६ मधून होणा-या चौकाला ी गणेश युवा मंच चौक (वाकडकर  व ती) असे 
नांव देणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े  
    सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला .         
 
 
वरील माणे सभेचे कामकाज झाले मा. सुयवंशी आशा ाने र यांनी सव उपि थतांचे आभार मानून सभा 
संप याचे जािहर केल.े  
 

         सही/- 
[सुयवंशी आशा ाने र] 

अ य  
ब भाग सिमती, चचवड 

 
पपरी चचव महानगरपािलका, 

ब भाग कायालय, चचवड ३३ 
जा. . ब /ेसभाशाखा/२/कािव/ ३०२ /२०१६. 
दनांक :  ०४ /  ०८  /२०१६     

                                                            सही/- 
 शासन अिधकारी तथा 
 सिचव(  सभाशाखा ) 

ब भाग सिमती 
त -सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी  

यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना   


