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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८ 

ब भाग सिमती, चचवड ४११ ०३३ 

सभावृ ांत 

कायपि का . ११ 

दनांक :- १५/०१/२०१४            वेळ :- द.ु १२.०० वा. 
 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार दनांक 
१५/०१/२०१४ रोजी द.ु १२.०० वा. ब भाग कायालयाचे छ पती िशवाजी महाराज सभागृहाम ये 
आयोिजत करणेत आली. तुत सभेस खालील माणे स मा. नगरसद य उपि थत होते. 

 
१. मा. पवार यमुनाताई रमणनाना    सभापती 
२. मा. नेटके सुमन राज        
३. मा. तरस बाळासाहेब जयवंत     
४. मा. मोरे र महादू भ डव े      
५. मा. भ डवे संिगता राज  
६. मा. भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 
७. मा. सुयवंशी आशा ाने र 
८. मा. ल ढे गणेश नारायण 
९. मा. शमीम पठाण       
१०. मा.  अँड. चचवडे सं दप गुलाबराव  
११. मा. चचवडेपाटील आि नी गजानन 
१२. मा. डोके अपणा िनलेश    
१३. मा. को-हाळे अनंत सुभाष      
१४. मा. गावडे जय ी वसंत     
१५. मा. शे ी साद       
१६. मा. मासुळकर समीर मोरे र 
१७ मा. पालांडे सुजाता सुिनल  
१८. मा. पानसरे अिमना मोहं मद      
१९. मा. मंचरकर िगता सुिशल  
२०. मा. कदम कैलास महादेव     
२१. मा. साबळे छाया जग ाथ    
२२.  मा. चाबुक वार  गौतम सुखदेव.       
२३. मा. ओ हाळ शेखर अशोक  
 
तसेच खालील माणे अिधकारी / कमचारी उपि थत होते. 
मा. भाग अिधकारी सुभाष माछरे, मा. काय. अिभयंता - र व  दुधेकर – थाप य, गोपाळराव 

चचवडे -  िव ुत, वसंत काची -जलिन:सारण, शासन अिधकारी - शांताराम राऊत, लेखािधकारी  - सुरेश 
आ हाळे, उपअिभयंता -  डी. एन. ग टूवार – जलिन:सारण, सी.बी. क डे, ि ह. जी कांबळे, एस.एम.कुदळे 
– थाप य,  ही.एन.देसल,े   ी. संजय घुब े- पा.पु., एम.एम.च हाण, एस.एस. मोरे – िव ुत,   डी. के. 
बैचे, आर.बी. चांदेरे – उ ान, सहा. आरो यािधकारी, जे.एस. जानकर,  कुलकण  एस.एस. इ यादी.  
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सव थम मा. अ य  मा. पवार यमुनाताई रमणनाना यांनी उपि थतांचे वागत केल.े व सभेचे 
कामकाजास सु वात झाली. 

खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 

सुचक - मा. भोईर भाऊसाहेब सोपानराव               अनुमोदक - मा. शमीम पठाण  

 दिलत पँथरचे सं थापक िस द किव व सािह यीक प ी नामदेव ढसाळ यांचे द:ुखद िनधन 
झा यामुळे  यांना दांजली अपण करावी.           

                          सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 

(सवानी दोन िमिनटे त ध उभे रा न दांजली अपण केली.) 

द. १८/१२/२०१३ रोजी झाले या सभेचा ( कायि का १० ) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे 
मा. सभापती यांनी कट केल.े 
 
उपि थत स मा सद यांचे संमती माणे खालील ऐनवेळचे िवषय  
सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आल.े 
 

िवषय . २.  तरतूद वग करणेबाबत.... 
ब भाग कायालयाचे सन २०१३-१४ चे मुळ अंदाजप कात  आरो य िवभागाकडील 

थायी आ थापना या  लेिखषावर र.र. १९,००,००,०००/- इतक  तरतुद कर यात आली होती.  
सदर र मेतून द. ८/१/२०१४ अखेर १४,१८,७६,८६४/- इतक  र म खच करणेत आलेली आह.े 
उव रत र. . ४,८१,२३,१३६/- एवढी   िश लक आह.े   

ब भाग कायालयाकडील आरो य िवभागाकडील “घंडागाडी ठेकेदार खच” या लेिखषावर 
सन २०१३-१४ क रता तरतूद र. . ७५,००,०००/- करणेत आली होती. द. ९/१२/२०१३ अखेर  
७१,९२,९६०/- असा खच झालेला आह.े  सुधा रत अंदाज प कात सदर लेखािशषावर 
९३,००,०००/- अशी तरतूद सुचिवणेत आलेली आह.े परंतू सुधा रत अंदाजप कातील तरतुदी 
बाबतची कायवाही असून याला बराच कालावधी लागणार आह.े  दर यान या काळात माहे 
िडसबर २०१३ चे घंडागाडी ठेकेदाराचें मानधन िबल अदा करणेकामी तरतुद कमी अस याने सदर 
लेखा  िशषावर तरतुद वग करणे आव यक आह.े “घंडागाडी ठेकेदार खच” या लेखािशषावर अंदाजे 
र. . १५,००,०००/- अ री पंधरा लाख फ  इतक  र म आरो य िवभागाकडील “ थायी 
आ थापना ”, या लेखािशषाव न वग करणेत याव.े  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ 
कलम १०३ अ वये एका अथसंक पीय िशषातून दुस-या अथसंक पीय िशषात बदली करावया या 
र मा िनयमानुसार बदली करता येत अस याने सदरचा  िवषयास मा यता देणेबाबत. 

 
िवषय . ३. वागत कमान करणेबाबत. 

 . .१८ कवळे या ठकाणी कवळे गांवठांणाम ये दोन ि ज आहेत. ना या या  भतीचे 
काम थाप य िवभागातफ चालू आह.े तरी दो ही ि जचे साईडला दोन ‘ वागत कमान’ 
करणेबाबत. 
 
 

िवषय . ४ . .१९ मधील र यांना नांव देणेबाबत. 
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 पाईन रोड ते संक प हॉटेल या र याला िसताराम दगडु चचवडे चौक असे नांव 
देणेबाबत . 

 िबजलीनगर पा याची टाक  ते पाईन रोड या र याला रायबा  चचवडे चौक असे नांव 
देणेबाबत. 

 झुम इन हॉटेल ते वा हेकरवाडी पे ोल पंप या र याला नमदाबाई नानासाहेब भ डवे 
चौक असे नांव देणेबाबत.  

 कवळे मशानभूमी या रोडला कमान टाकून नागेश ल मणराव धुमाळ असे नांव 
देणेबाबत. 

 
िवषय . ५.     . . २३ म ये तसेच ब भागाम ये लॉक ( पे ह ग ) बसिव यासाठीचे जे काम आहे  

याम ये कलर ( रंगीत )  लॉक बसिवणेबाबत.  
 
िवषय .६.  मोरया गोसावी डांगणाला शोभेची कमान टाकून, मोरया गोसावी महाराजांची मुत ची 

थापना या ठकाणी करावी जेणेक न या डांगणाला दले या नांवाचा उ ेश ठळकपणे 
ल ात येईल. 

 
िवषय . ७. मोरया गोसावी डांगणाम य े केटचे मैदान, क ब ीचे मैदान, खो-खो चे मैदान तसेच 

चालणेसाठी येणा-या नाग रकांना संर णा मक िहर ा रंगाची जाळी (नेट) 
बसिवणेबाबत. 
 

िवषय .८.  नवीन िव ता रत तालेरा णालयाला डॉ. रमाबाई आंबेडकर कवा भारतर  डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर हे नांव देणेबाबत. 

 
िवषय . ९. आर ण . २३० ब  खेळाचे मैदान हे पोदार शाळेस करारानुसार दलेले असून तो करार 

र  क न ते डांगण नाग रकांसाठी खुले करणेबाबत. 
 

िवषय . १०.   कमी उ प  गटासाठी (पाणी) नळ कने शन सवलित या दरात देणेबाबत.  
शहरातील अनेक गरीब नाग रकांकडे नळ कने शन नाही. नवीन नळ कने शनसाठी 
स ाची र म ते भ  शकत नाहीत. अशा कमी उ प  गटातील मागणी करणा-या 
नाग रकांना कमीत कमी खचात नळ कने शन दणेेबाबत. 
 

िवषय . ११.  नांमकरणाबाबत. 
. .२१ दळवीनगर येथील स.नं. १६४, पौ ष हौ सग सोसायटी व अवधूत हौ सग 

सोसायटी या मधून जाणा-या ी पंढरीनाथ दळवी यांचे घरापासून ी भोर यांचे 
घरापयत या र याला िसटी स ह व इतर शास कय तरावर विहवाट असलेले िवनायक 
दळवीनगर हे नांव देणबेाबत तसेच सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता कायवाही 
करणेबाबत. 
 

िवषय . १२.  दळवीनगरमधील राज नॉि हिजस ते समथ कॉलनी रोड या मागाला अ ाप कोणतेही 
नामकरण केले नसून या मागाला कै. तुकाराम बाळा दळवी असे नामकरण कर याबाबत. 

      ------ 
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ठराव . ८२          िवषय . १   
द. १५/०१/२०१४         िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

सुचक : मा. ल ढे गणेश नारायण              अनुमोदक : मा. शमीम पठाण  
संदभ  : मा. ल ढे गणेश नारायण यांचे  द. २०/१२/२०१३ रोजीचे प .   
  मा.सद यांनी िशफारस केले माण.े 

 दळवीनगरमधील भागवती ेडस् जवळील मागाला अ ाप कोणतेही नामकरण केले नसून या 
मागाला बळवंत दळवी (कॉनर) असे नांमकरण कर यास मा यता देणेत येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------ 

 

ठराव . ८३               िवषय . २   
द. १५/०१/२०१४              िवभाग : आरो य िवभाग ब भाग 

सुचक : मा. पानसरे अिमना मोहं मद                  अनुमोदक : मा. मंचरकर िगता सुिशल 
संदभ  : .ब /७/कािव/१३/२०१४, द.९/१/२०१४ चे प .  
 मा. भाग अिधकारी यांनी  िशफारस केले माणे  
 तरतूद वग करणेबाबत.... 

ब भाग कायालयाचे सन २०१३-१४ चे मुळ अंदाजप कात आरो य िवभागाकडील थायी 
आ थापना या  लेखािशषावर र.र. १९,००,००,०००/- इतक  तरतुद कर यात आली होती.  सदर र मेतून 
द. ८/१/२०१४ अखेर १४,१८,७६,८६४/- इतक  र म खच करणेत आलेली आह.े उव रत र. . 

४,८१,२३,१३६/- एवढी     िश लक आह.े   
ब भाग कायालयाकडील आरो य िवभागाकडील “घंडागाडी ठेकेदार खच” या लेखािशषावर सन 

२०१३-१४ क रता तरतूद र. . ७५,००,०००/- करणेत आली होती. द. ९/१२/२०१३ अखेर  
७१,९२,९६०/- असा खच झालेला आह.े  सुधा रत अंदाज प कात सदर लेखािशषावर ९३,००,०००/- 
अशी तरतूद सुचिवणेत आलेली आह.े  परंतू सुधा रत अंदाजप कातील तरतुदी बाबतची कायवाही असून 
याला बराच कालावधी लागणार आह.े  दर यान या काळात माहे िडसबर २०१३ चे घंडागाडी ठेकेदारांचे 

मानधन िबल अदा करणेकामी तरतूद कमी अस याने सदर लेखािशषावर तरतुद वग करणे आव यक आह.े 
“घंडागाडी ठेकेदार खच” या लेखािशषावर अंदाजे र. . १५,००,०००/- अ री पंधरा लाख फ  इतक  
र म आरो य िवभागाकडील  “ थायी आ थापना ”, या लेखा   लेखािशषाव न वग करणेत याव.े  महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ कलम १०३ अ वये एका अथ संक पीय लेखािशषातून दुस-या 
अथसंक पीय िशषात बदली करावया या र मा िनयमानुसार बदली करणेस व  सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता  कारवाई  करणेस  मा यता देणेत येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------ 

 

ठराव . ८४            िवषय . ३   
द. १५/०१/२०१४          िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

सुचक : मा. तरस बाळासाहेब जयवंत            अनुमोदक : मा. नेटके सुमन राज  
संदभ  : मा. तरस बाळासाहेब जयवंत यांचे  द. १५/०१/२०१४ रोजीचे प .   
  मा.सद यांनी िशफारस केले माण.े 
  वागत कमान करणेबाबत. 

 . .१८ कवळे या ठकाणी कवळे गांवठांणाम ये दोन ि ज आहेत.  ना या या  भतीचे काम 
थाप य िवभागातफ चालू आह.े तरी दो ही ि जचे साईडला दोन ‘ वागत कमान’ करणेस मा यता देणेत 

येत आह.े 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव . ८५              िवषय . ४   
द. १५/०१/२०१४             िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

सुचक : मा. मोरे र महादू भ डव े                        अनुमोदक : मा. शमीम पठाण  
संदभ  : मा. मोरे र महादू भ डवे यांचे  द. १५/०१/२०१४ रोजीचे प .   
  मा.सद यांनी िशफारस केले माण.े 
   भाग .१९ मधील र यांना नांव देणेबाबत. 
 पाईन रोड ते संक प हॉटेल या र याला िसताराम दगडु चचवडे चौक असे नांव देणेबाबत. 
 िबजलीनगर पा याची टाक  ते पाईन रोड या र याला रायबा  चचवडे चौक असे नांव देणेबाबत. 
 झुम इन हॉटेल ते वा हेकरवाडी पे ोल पंप या र याला नमदाबाई नानासाहेब भ डवे चौक असे नांव 

देणेबाबत. 
 कवळे मशानभूमी या रोडला कमान टाकून नागेश ल मणराव धुमाळ. 

वरील माणे नामकरण करणेस मा यता देणेत येत आह.े 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

------ 
 
ठराव . ८६              िवषय . ५   
द. १५/०१/२०१४             िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

सुचक : मा. को-हाळे अनंत सुभाष         अनुमोदक : मा.  अँड. चचवडे सं दप गुलाबराव 
संदभ  : मा. को-हाळे अनंत सुभाष यांचे  द. १५/०१/२०१४ रोजीचे प .  

. .२३ म ये तसेच ब भागाम ये लॉक ( पे ह ग ) बसिव यासाठीचे जे कामआह.े  
याम ये कलर ( रंगीत )  लॉक बसिवणसे मा यता देणेत येत आह.े  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------ 

 
ठराव . ८७              िवषय . ६   
द. १५/०१/२०१४             िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

सुचक : मा. को-हाळे अनंत सुभाष        अनुमोदक : मा.  अँड. चचवडे सं दप गुलाबराव 
संदभ  : मा. को-हाळे अनंत सुभाष यांचे  द. १५/०१/२०१४ रोजीचे प .  

  मोरया गोसावी डांगणाला शोभेची कमान टाकून, मोरया गोसावी महाराजांची मुत ची 
थापना या ठकाणी करावी जेणेक न या डांगणाला दले या नांवाचा उ ेश ठळकपणे ल ात येईल 

सदरचे िवषयास मा यता देणेत येत आह.े 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

------ 
ठराव . ८८              िवषय . ७   
द. १५/०१/२०१४             िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

सुचक : मा. को-हाळे अनंत सुभाष         अनुमोदक : मा.  अँड. चचवडे सं दप गुलाबराव 
संदभ  : मा. को-हाळे अनंत सुभाष यांचे  द. १५/०१/२०१४ रोजीचे प .  

मोरया गोसावी डांगणाम य े केटचे मैदान, क ब ीचे मैदान, खो - खो चे मैदान तसेच 
चालणेसाठी येणा-या नाग रकांना संर णा मक िहर ा रंगाची जाळी  (नेट) बसिव यास मा यता देणेत 
येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------ 
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ठराव . ८९           िवषय . ८   
द. १५/०१/२०१४          िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

सुचक : मा. को-हाळे अनंत सुभाष        अनुमोदक : मा.  अँड. चचवडे सं दप गुलाबराव 
संदभ  : मा. को-हाळे अनंत सुभाष यांचे  द. १५/०१/२०१४ रोजीचे प .  

नवीन िव ता रत तालेरा णालयाला डॉ. रमाबाई आंबेडकर कवा भारतर  डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर हे नांव देणेस मा यता देणेत येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------ 

 
ठराव . ९०              िवषय . ९   
द. १५/०१/२०१४             िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

सुचक : मा. को-हाळे अनंत सुभाष         अनुमोदक : मा.  अँड. चचवडे सं दप गुलाबराव 
संदभ  : मा. को-हाळे अनंत सुभाष यांचे  द. १५/०१/२०१४ रोजीचे प .  

आर ण . २३० ब  खेळाचे मैदान हे पोदार शाळेस करारानुसार दलेले असून तो करार र  क न 
ते डांगण नाग रकांसाठी खुले करणेस  मा यता देणेत येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------ 

 
ठराव . ९१              िवषय . १०   
द. १५/०१/२०१४             िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

सुचक : मा. भोईर भाऊसाहेब सोपानराव                   अनुमोदक : मा.  शमीम पठाण  
संदभ  : मा. भोईर भाऊसाहेब सोपानराव यांचे  द. १५/०१/२०१४ रोजीचे प .  

कमी उ प  गटासाठी (पाणी) नळ कने शन सवलित या दरात देणेबाबत.  
शहरातील अनेक गरीब नाग रकांकडे नळ कने शन नाही. नवीन नळ कने शनसाठी स ाची र म 

ते भ  शकत नाहीत. पाणी पुरवठा िवभागाकडून अशा कमी उ प  गटातील मागणी करणा-या नाग रकांना 
कमीत कमी खचात नळ कने शन देणेबाबत ताव ठेवणेस  मा यता देणेत येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------ 

 
ठराव . ९२              िवषय . ११   
द. १५/०१/२०१४             िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

सुचक : मा. शमीम पठाण                 अनुमोदक : मा. नेटके सुमन राज  
संदभ  : मा. शमीम पठाण यांचे  द. १५/०१/२०१४ रोजीचे प .  

नांमकरणाबाबत. 
. .२१ दळवीनगर येथील स.नं. १६४, पौ ष हौ सग सोसायटी व अवधूत हौ सग सोसायटी या 

मधून जाणा-या ी पंढरीनाथ दळवी यांचे घरापासून ी भोर यांचे घरापयत या र याला िसटी स ह व 
इतर शास कय तरावर  विहवाट असलेले िवनायक दळवीनगर हे नांव देणेस व सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता कायवाही करणेस मा यता देणेत येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------ 
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ठराव . ९३          िवषय . १२   
द. १५/०१/२०१४         िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

सुचक : मा. ल ढे गणेश नारायण             अनुमोदक : मा. सुयवंशी आशा ाने र 
संदभ  : मा. ल ढे गणेश नारायण यांचे  द. १५/०१/२०१४ रोजीचे प .   
  मा.सद यांनी िशफारस केले माण.े 

 दळवीनगरमधील राज नॉ हेिजस ते समथ कॉलनी रोड या मागाला अ ाप कोणतेही नामकरण 
केले नसून या मागाला कै. तुकाराम बाळा दळवी असे नांमकरण कर यास मा यता देणेत येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------ 

  
यानंतर मा. अ य ा यांनी सभा संप याचे जाहीर केल.े 

सही/- 
 (पवार यमुनाताई रमणनाना) 

अ य ा 
ब भाग सिमती 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
 
 
पपरी चचवड महानगरपािलका       

ब भाग कायालय, चचवड ३३ 
जा. . ब /२/कािव/१७/२०१४ 
द.  २१/०१/२०१४.  

  
 
 
 
 

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


