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पपरी चचवड महानगरपािलका 

क े ीय कायालय 
कायपिञका मांक-४ 

सभावृ ांत 
द.-  २/७/२०१४        वेळ -सकाळी १२:०० वाजता 

-------------------                                                        ------------------------------  
          पपरी चचवड महानगरपािलके या क े ीय सिमतीची मािसक सभा बुधवार 
द.२/७/२०१४ रोजी दुपारी १२.०० वाजता क ेञीय कायालयाचे ी.छञपती िशवाजी 

महाराज सभागृहाम ये आयोजीत करणेत आली होती सदर सभेस खालील माणे 
मा.नगरसद य उपि थत होते.  
 
१) मा.जम सोनाली पोपट                 सभापती 
२) मा. सौ.पानसरे अिमना महंमद 
३) मा.कदम सदगु  महादेव 
४) मा.िगता सुिशल मंचरकर 
५) मा. कैलास महादेव कदम 
६) मा.िशतोळे शैलजा बाबुराव 
७) मा.काटे रोिहतअ पा सुदाम 
८) मा.गायकवाड सं या सुरदास 
९) मा.शेडगे  आशा सुखदेव  
१०) मा.संजय केशवराव काटे 

 

    तसेच खालील माणे अिधकारी/कमचारी उपि थत होते. 
       मा. फंुदे िड.एम.- भाग अिधकारी, ी.लटपटे- शासन अिधकारी, मा.खाबडे-
कायकारी अिभयंता, िवदयुत, मा.खरात- कायकारी अिभयंता, पापु, डॉ.गोरे- पशुवै क य 
अिधकारी, जावळे- उपअिभयंता पापु, ी.सोनवणे- उपअिभयंता,िवदयुत, ी. दलीप 
धुमाळ -उपअिभयंता,िवदयुत, ी. शद-े उपअिभयंता, थाप य ी.वाईकर- उपअिभयंता 
थाप य , ी.अकबर शेख- किन  अिभयंता िव, ी.र व  भोकरे- सहा.आरो यािधकारी, 
ी.पटेल- उ ान िनरी क, ी.कामत- सहा.उदयान िनरी क, ी.शेख- शाखाअिभयंता 

,िवदयुत. 
 ------  
 
मा.सभापती- सव स मा.सद य /सद या व अिधकारी यांचे वागत क न सभेला सु वात 
करणेत येत आह.े 
                                                --                                  
        उपि थत स मा.सद यांचे संमती माणे खालील   ऐनवेळचे िवषय सभाकामकाजात 
दाखल क न घेणेत आले.      
 
िवषय मांक २) वातं यसूय हता मा भाई कोतवाल यांचे नांव चौकास देणेबाबतु  

- मा.सं याताई गायकवाड व मा.राज  काटे यांचा ताव. 
वषय मांक ३) भाग .६३ म ये पाहणी क न  व वध फलक, दशा दशक फलक  

             बसव याबाबत-मा.आशा शडगे,मा.संजय काटे यांचा ताव. 
वषय मांक-४) क भाग सिमती अ य  यां या केबीनमधील व क भाग  

              सिमती सभागृहामधील खु याना नवीन क हर बस वणेबाबत व 

            कमी असले या खु या उपल ध क न देणेबाबत- मा. ीमती  

            िगता सुिशल मंचरकर,मा.सं या गायकवाड यांचा ताव. 
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वषय मांक-५) एच.ए.वसाहत आतील प रसरातील साफसफाईबाबत-मा.सदगु   

              कदम,मा.संजय काटे, मा.शैलजा िशतोळे यांचा ताव. 
वषय मांक-६) फायबरचे मुतार  बसवून िमळणेबाबत- मा.कैलास  

              कदम,मा.संजय काटे,मा.शैलजा िशतोळे यांचा ताव. 
 

   
ठराव मांक-५८                                                           िवषय मांक- १                                                              
दनांक-  २/७/२०१४                       िवभाग- शासन  

सुचक-मा.शैलजा िशतोळे                       अनुमोदक-मा.संजय काटे 
संदभ –मा.महापािलका आयु   यांचेकडील जा. .नरिव/कािव/१५/ पपरी/५५/२०१४ 
         दनांक ०२/०६/२०१४  
          मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे- 
          मुंबई ादेिशक व महापािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम २०५ अ वये                            

तािपत केलेला मौजे पपरी येथील िस.स.नं.५६८७ व ५६८७/१ ते १२                           
या िमळकती वरील १० फुट ंदीचा र ता र  करणेस मा यता देणेत  येत आह.े 
                                  सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                                          ----   
 
       सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले िवषय घेणेत आले. 
 
ठराव मांक-५९                                                           िवषय मांक- २                                                              

दनांक-  २/७/२०१४     िवभाग-  
सुचक-मा.सं या गायकवाड                     अनुमोदक-मा.सोनाली जम 
संदभ- मा.सं याताई गायकवाड व मा.सोनाली जम यांचा द.२/७/१४ रोजीचा ताव. 
         वॉड .६२ अ म ये कै.रामभाऊ काटे पूल ते पुना-मुंबई हायवेला जोडणा-या  
चौकास वातं यसुय ता मा भाई कोतवाल यांचे नांव देणेस मा यता देणेत येत आह.े 
                                 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                                     ----   
 
 
 
ठराव मांक- ६०                                                         िवषय मांक- ३                                                             

दनांक-  २/७/२०१४     िवभाग-  
सुचक-मा. आशा शडगे                     अनुमोदक-मा. संजय काटे 

संदभ- मा. आशा शडगे,मा.संजय काटे यांचा ताव. 
          कासारवाडी भाग .६३ म ये अनेक इमारती,चौक प रसरास नामकरण फलक 
बसिवणेत आलेले नस याने सदर भाग .६३ कासारवाडी प रसराची पहाणी क न 
आव यकते माणे फलक, दशा दशक फलक बसिवणेस  मा यता देणेत येत आह.े 
                                 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                                          ----   
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ठराव मांक- ६१                                                      िवषय मांक- ४                                                             

दनांक-  २/७/२०१४      िवभाग-  
सुचक-मा. िगता  मंचरकर                        अनुमोदक-मा. सं या गायकवाड  
संदभ- मा.िगता सुिशल मंचरकर,मा.सं या गायकवाड यांचा ताव. 
           क भाग सिमती अ य  यां या केबीन मधील व ी.छ पती िशवाजी महाराज 
सभागृहातील खु या खराब झाले या अस यामुळे यांना वरीत क हर बसिवणेस व कमी 
पडत असले या खु या वरीत उपल ध करणेत या ात. 
                                  सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                                     ----   
ठराव मांक- ६२                                                         िवषय मांक- ५                                                            

दनांक-  २/७/२०१४              िवभाग-  
सुचक-मा.  संजय काटे                                               अनुमोदक-मा.शैलजा िशतोळे 
संदभ- मा.सदगु  कदम,मा.संजय काटे, मा.शैलजा िशतोळे यांचा ताव. 
      भाग .४० खराळवाड  अंतगत हंद तान अं टबायो ट स िल.(भारत सरकार उप म) 
या कंपनी मधील कमचार  व अिधकार  यांचेक रता िनवासी वसाहत असुन यामधील 
साफसफाईचे कामकाज यापुव  कंपनी या यव थापनातून कर यात येत होते.परंतू मागील 
पाच वषापासून कंपनीची आिथक प र थती डबघाईला आ या कारणाने वसाहती आतील 
कमचार  व अिधकार  यांना कुठ याह  कारची सु वधा कंपनी या यव थापनाने बंद केले 
आहे. यामुळे तेथील नाग रकांना आरो य वषयक प र थतींना सामोरे जावे लागत आहे.तर   
मानवते या ीकोनातून सदर वसाहतीतील नाग रकांना महापािलकेमाफत आरो य वषयक 
सोयी सु वधा पुरव यात या यात याम ये वसाहतीतील अंतगत र ते व प रसराची साफसफाई 
ह  मनपा वा खाजगी सं थे ारे कर यात यावी  

.                                  सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                                          ----   
ठराव मांक- ६३                                                         िवषय मांक- ६                                                             

दनांक-  २/७/२०१४              िवभाग-  
सुचक-मा.  संजय काटे                                               अनुमोदक-मा.शैलजा िशतोळे 
संदभ- मा.सदगु  कदम,मा.संजय काटे, मा.शैलजा िशतोळे यांचा ताव. 
        भाग .४१ गांधीनगर अंतगत भागाम ये डे न ह डा शो म या समोर 
पीएमपीएल या बस टॉपक रता आरि त जागा असून या जागेम ये हॉकसझोन असून 
सदर ठकाणी वेगवेगळया सािह यांची खरेदी िव  होते. या ठकाणी नाग रकांची य-ेजा 
असून सदर प रसरातील नाग रकव वसाियकांक रता पु ष मुतारी उपल ध नसून सदर 
प रसरात नाग रक उघडयावर शौचास बसतात व यामुळे ितथे आरो य िवघातक 
प रि थती िनमाण होत आहे व नाग रकां या त ारी येत अस याने सदर प रसरात मुतारी 
बसिवणेत यावी. 
                  सदर ठराव सवानुमते मा य झाला   
                                                 --- 
     यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जाहीर केले. 
                                                                                                सही/- 
                      (जम सोनाली पोपट) 
               सभापती 
                                                                                              क े ीय सिमती 
                                                                                     पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

क े ीय कायालय भोसरी २६  
जा. .क ेका/कािव/ ७५९ /२०१४  
द. १४ / ७ /२०१४   
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शासन अिधकारी तथा  

                                                                             सिचव (सभाशाखा) 
                                                                               क े ीय सिमती 
                                                                   पपरी चचवड महानगरपािलका 
 

त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी 
      यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना.     
 
 
      --- 
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