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पपरी चचवड महानगरपािलका, फ भाग कायालय
कायपि का मांक ११
सभावृ ांत
दनांक:- ८/०१/२०१६

वेळ.दुपारी १२.०० वा.

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

चचवड महानगरपािलके ची मा.फ

८/०१/२०१६ 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.
३.
४.
५.
६.
७.

मा.पौ णमा र व (आ पा) सोनवणे
मा. हे े सुरेश रं गनाथ
मा. वाती मोद साने
मा.जाधव साधना रामदास
मा.जाधव रा ल गुलाब
मा.ठाकरे मंदा कनी अजुन

८.

मा.भालेकर पंकज द ा य

९.

मा.पवार िजत हनुमंत

१०.

मा.भालेकर िवण महादेव

सभापती

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

दीप

पुजारी

( .कायकारी

ी.पी.जी.जाधव (लेखािधकारी),
उपअिभयंता (जलिन:सारण),
उपअिभयंता (पाणीपुरवठा),
(उपअिभयंता था.उ ान),
(मु य

आरो य

सुपरवायझर,
था,

ी.संदेश च हाण (कायकारी अिभयंता िव ुत),

अिभयंता

जलिन:सारण

/

उपअिभयंता

ी.नायकवाडी बी.एस. (लेखापाल),

ी.नरोटे सुिनलद

(उपअिभयंता

था)

ी. ही.बी.माने उपअिभयंता (नगररचना),
ी. िशक डी.जे. (मु य आरो य िनरी क),

िनरी क), ी.मोरे

सी.सी.हॉट

सुपरवायझर,

झोिनपू),

ी.हनुमंत

शदे

ी. िवजय

शदे

ी. जाधव ही.के .
ी.कु लकण एस.एस.

ी.ई.एच.बंडवल

हॉट

ी.तानाजी गायकवाड हॉट सुपरवायझर,

ी.िशतोळे एस.के . क.अिभ. झोिनपू

ी.कु लकण आर.पी., ी.रोकडे बी.जी.,क.अिभयंता,

ी.माळी एस.के . आरो य िनरी क,

ी.नंद कशोर वाघ मु य िलपीक,
(क.अिभयंता

ी. िगरमकर तुकाराम मु य िलपीक, कु . ाज ा ग हाणे

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

ी.सुभाष पवार (

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

आरो य िवभागाकडील तरतूद वग करणाबाबत –

डा
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मा साधना जाधव व मा.रा ल जाधव यांचा

िवषय .२

ताव

भाग .५ कु दळवाडी, जाधववाडी ह ीमधील से.नं.१३ या भागातील मु य
चौकास “राजमाता िजजाऊ चौक“

हे नांव देणेबाबत व से.नं.१३ मधील मु य

रोडला “राजमाता िजजाऊ नगर माग” असे नामकरण करणेबाबत –
मा.रा ल जाधव, मा.सुरेश हे े यांचा

िवषय .३

ताव

िचखली मधील र हर रे िसडे सी चौकाला “कै .नामदेव दगडू साने चौक” असे
नामकरण करणेबाबत - मा. वाती साने व मा. मंदा कनी ठाकरे यांचा

ताव

द. ११/१२/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायपि का .१०) सभावृ ांत कायम
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट के ले.
ठराव . २८

िवषय .१

द. ८/०१/२०१६

िवभाग …….

सुचक:- मा.साधना जाधव

अनुमोदक:- मा. रा ल जाधव

संदभ:- मा. े ीय अिधकारी यांचेकडील .फ ेका/८/कािव/०२/२०१६ द. १/०१/२०१६
चा
फ

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

अंदाजप क तयार क न मा. भाग सिमतीपुढे सादर करावयाचे आहे. याकामी अंदाजे १५०
पानांचे एक या

माणे ४० अंदाजप क पु तका या

यासाठी अंदाजे र म

तीची छपाई करणे आव यक असून

पये ४०,०००/- खच अपेि त आहे. सदर अंदाजप कांचे पु तकाची

तातडीची बाब हणून कोटेशन प दतीने दर मागवून कररनामा क न छपाई क न घेणेस
मा यता देणेत येत आहे.
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.
----सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले ऐनवेळचे िवषय घेणेत आले.
ठराव . २९

िवषय .२

द. ८/०१/२०१६

िवभाग …….

सुचक:- मा.साधना जाधव
अनुमोदक:- मा.रा ल जाधव
संदभ:- मा. े ीय अिधकारी यांचेकडील .फ ेका/३/कािव/३०/२०१६ द. ८/ ०१/२०१६
चा ताव
फ

े ीय कायालयाकडील आरो य िवभागाकडील खाजगीकरणा ारे साफसफाई “या

लेखािशषावर सन २०१५ – १६ करीता तरतुद र. . ३,४०,००,०००/- करणेत आली आहे.
सदर तरतुदीमधून

द. २८/१२/२०१५ अखेर ३.१०,४४,२०९/- इतका खच झालेला असुन र. .

२९,५५,७९१/- िश लक आहे.
र ते गटस दैनं दन साफसफाई, व छतागृह साफसफाई घरोघरचा कचरा गोळा करणे या
कामासाठी “खाजगीकरणा ारे साफसफाई” या लेखाशीषा मधून खच टाकणेत येतो यामुळे या
लेखाशीषावर उव रत ३ मिह यांकरीता अंदाजे र. . १,१३,३७,५००/- इतका खच अपे ीत
अस यामुळे तरतुद वग करणे आव यक आहे.
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फ

े ीय कायालयाकडील आरो य िवभागाकडील कचराकुं डी िवरिहत वाड योजना

वाहने भाडयाने घेणे या लेखशीषाव न र. .३०,००,०००/- हॉटेल वे ट वाहतुक खच या
लेखाशीषाव न र. .४,५०,०००/- साफसफाई मुशाहीरा दंड या लेखािशषाव न र. .
७८,०००/- थायी अ थापना या लेखाशीषाव न र. . ७०,००,०००/- व ठे केदार प दतीने
हाय सग

िनमुलन

करणे

या

लेखाशीषाव न

र. .२,००,०००/-

असे

१,०७,२८,०००/- (अ री र. . एक कोटी सात लाख अ ावीस हजार फ

एकु ण

र. .

) इतक र म

“खाजगीकरणा ारे साफसफाई” या लेखािशषावर वग करणेस मा यता देणेत येत आहे.
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.
----ठराव . ३०
िवषय .३
द. ८/०१/२०१६

िवभाग …….

सुचक:- मा.रा ल जाधव
अनुमोदक:- मा.सुरेश हे े
संदभ:- मा.रा ल जाधव व मा.सुरेश हे े यांचा द. ८/०१/२०१६ चा ताव
भाग .५ कु दळवाडी जाधववाडी ह ीमधील से.नं. १३ या भागात खुप मोठया
माणात लोकसं या वाढलेली असुन या ठकाण या रहीवा यां या मागणीनुसार या भागातील
मु य चौकास “राजमाता िजजाऊ चौक” असे नांव देणेबाबत व से.नं. १३ मधील मु य रोडला“
राजमाता िजजाऊ नगर माग ” असे नांव देणेस मा यता देणेत येत आहे.
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.
---ठराव . ३१

िवषय .४

द. ८/०१/२०१६

िवभाग …….

सुचक:- मा. वाती साने
अनुमोदक:- मा.मंदा कनी ठाकरे
संदभ:- मा. वाती साने व मा.मंदा कनी ठाकरे यांचा द. ८/०१/२०१६ चा ताव
िवषय:- िचखली मधील र हर रे िसडे सी चौकाला “कै .नामदेव दगडू साने चौक” असे
नामकरण करणेबाबत.
िवषय . ४ चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा.
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/ ७ /२०१६
दनांक- १४ /०१/२०१६

सही/( शासन अिधकारी)
सिचव सभाशाखा
फ े ीय कायालय

