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पपरी चचवड महानगरपािलका, फ भाग कायालय
कायपि का मांक ४
सभावृ ांत
दनांक:- १५ / ७ / २०१५

वेळ. दु पारी १२.०० वा.

पपरी चचवड महानगरपािलके ची फ भाग सिमतीची मािसक सभा दनांक
१५ / ०७ / २०१५ रोजी दु पारी १२.०० वाजता फ

े ीय कायालयातील “राजष शा महाराज

सभागृहात” आयोिजत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य/सद या उपि थत होते.

१.

मा. सौ. बो-हाडे शुभांगी संजय

२.

मा. सौ.पौ णमा र व (आ पा) सोनवणे

३.

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

४.

मा. ी. हे े सुरेश रं गनाथ

५.

मा. सौ.भालेकर अ णा दलीप

६.

मा. ी. सायकर अजय शंकरराव

७.

मा. सौ. जाधव साधना रामदास

८.

मा. ी. जाधव रा ल गुलाब

९.

मा. ी.बिहरवाडे नारायण सदािशव

१०.

मा. सौ.पवार संगीता शाम

११.

मा. सौ.(िचखले) मराठे अि नी अिजत

१२.

मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन

१३.

मा. ी.मासुळकर समीर मोरे र

यािशवाय

ी. दलीप गावडे

े ीय अिधकारी,

सभापती

ी.िवजय वाघमारे

ी.सितश इं गळे कायकारी अिभ.( था), डॉ.सितश गोरे पशू वै
बी.एस. (लेखापाल),
( था.झोिनपू),
हनुमंत

शदे, उप.अिभ. (ज.िन.),

उपअिभयता (पापु),
पी.एम.उ ान अिध क,
सुपरवायझर,

ी.जाधव

ी.नायकवाडी

ी. दीप पुजारी, उप.अिभ.

ी.डी.बी.सपताळे , उप.अिभ. (िव)

ी.

ी.नरोटे एस.एल. उप अिभ.( था), ी.महाजन के .एस.
ही.के . उपअिभयंता ( थाप य उ ान),

ी.दाते टी.एच (सहा.आरो यािधकारी),

ी.ई.एच.बंडवल हॉट .सुपरवायझर,

ी.तरवडे बी.डी.अित मण िनरी क,
हजर होते.

कय अिधकारी,

ी.राणे आर. ही.,उप.अिभ. ( था),

ी.गायकवाड श.म., उप.अिभ. ( था),

शासन अिधकारी,

ी.गायकवाड

ी.मोरे चं कांत चधा हॉट .

ी.िशतोळे एस.के . किन

अिभयंता,

ीम. भावती गाडेकर मु य िलिपक इ. अिधकारी सभेस
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मा.सभापती यांनी सवाचे वागत क न सभा सु करावी असे सांिगतले. द.८/५/२०१५ व
१२/६/२०१५ (कायपि का

.२), द. १२/६/२०१५ (कायपि का

.३) चा सभावृ ांत कायम

करणेत आला.
स मा.सद य/सद या यांनी खालील मु यांवर चचा के ली.
मा.नारायण बिहरवाडे :१. शा नगर मधील

ीट लाईटने पुरेसा काश िमळत नाही. नाग रकां या त ारी वाढत आहेत

यात सुधारणा करणेकामी सुचीत के ले.
२.

ी.घोसाळकर वायरमन कामे करीत नाही.
ी.सपताळे डी.बी. उपअिभयंता यांनी आऊट सोस या वायरमनकडू न कामे क न
घे यात येईल.

३. वायरमनची सकाळची डयुटी र क न फ

रा पाळीची डयुटी लावावी.

४. जीमम ये असलेला वीजपुरवठा MSED C.L. ने बंद के ला आहे. तो मनपा अिधका-यांनी
बील भ न मीटर बसवून चालू करावा.
ी.सपताळे डी.बी. उपअिभयंता MSED C.L कडू न मीटर घेवुन लाईट चालू करणेत
येईल.
५. मोकाट व भटक जनावरे पकडू न इतर सोडणे
पशु वै क य अिधकारी यांनी मोकाट व भटक जनावरे पकडू न इतर सोडणेत येतील असे
सांिगतले.
६. शा नगर,संभाजीनगर येथे पाणीपुरवठा सुरळीत नाही.
ी. कशोर महाजन:- नागरी सुिवधा क

मधून अज वेळेत संबंिधत िवभागास

ा

होत

नाहीत. वाढीव कने शन द यामुळे पाणीपुरवठा सुरळीत होत नाही.
मा. े ीय अिधकारी:- ी. महाजन यांनी CFC ला प देणे
७. बके ट वाटप अधवट रािहले.
मा. े ीय अिधकारी:- जेवढया ा झा या या सवाचे वाटप झाले. नवीन मागणी
के लेली आहे.
मा.सभापती:- येक नगरसेवकाला बके ट वाटपाची यादी देणे
ी. दाते:- शौचालय सव ण झालेवर ८ दवसांत दले जातील
८. शा गाडनम ये टॉयलेट व कचरा टोपली नाही.
मा.शांताराम भालेकर:- १. पा याचा

गंभीर आहे. पा याचा िव कळीतपणा, ामीण भागात

पाणी फार कमी माणात सोडणेत येते
२. थाप य:- र यावरील ख े बुजिवणे.
मा.अि नी िचखले:- से. .२२ पोलीस चौक ची मागणी आहे. आंबेडकर वसाहतीजवळ मुल ची
छेडछाड होत आहे.
ी. गावडे:- झोिनपु िवभागाकडे अज करावे लागेल.
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मा.संगीता पवार:े ेज लाईनचे चोकअप काढ यासाठी ठे केदारांकडील कमचारी माझे
न
वॉडातील नाग रकांकडे पैशाची मागणी करतात. से. .२२ वामी िववेकानंद येथे मोठे ेनेज
लाईन चे काम झाले आहे का ? संयोगनगर ची बॉडर, ता हाणेव ती येथील ेनेज लाईनचे काम
अपूण आहे.
मा.रा ल जाधव:- आरो य, से. .१६ सावतामाळी कचराकुं डया िश ट के यावर “येथे कचरा टाकू
नये” असा बोड लावणे
२. या या ठकाणी गटर चोकअप होते. वारं वार तेथे थाप य व आरो य या दो ही िवभागांनी
िमळू न काम करावे.
३. बोलाई मळा, जांभूळकर िवशाखा हॉटेल येथे ेनेज चोकअप झालेनंतर पाणी रोडवर येते.
४. करकोळ मे टेन सची कामे करणे
५. ल ढे व ती/ गावठाण, बोलाई व ती येथे पाणी २ तास पण ेशरने येत नाही. िशवे या
र यावर लाईट लावणे
६. ामीण भागात जनावरांचा दवाखाना चालू करणे. डॉ.गोरे - यासाठी शासनाकडे मागणी
करणेत येईल.
७. से टर १६ मधील रोडला आलेले झाडे तोडणे.दु भाजकामधील झाडांची छाटणी करणे. छाटणी
न के याने अपघात होतात.
८. पाणीपुरवठा सुरळीत झालेनंतर सव सोसायटयांम ये वृ ारोपण करणे
९. बालाजीनगर वजन काटयाजवळचे ेनेज चोकअप काढणे
मा.सुरेश हे े :- संभा
वृ ारोपण काय माची मािहती सांगावी.उदयान िवभागामाफत
अ ापपयत खेळणी दलेली नाही. तळवडे चौकात खेळणी वे ड ग क न बसिवणे.
मा. े ीय अिधकारी:- १. ड युची काळजी घे यासाठी सव ण चे काम सु आहे. ड युचे ण
सापडले तर ी. दाते सहा. आरो य अिधकारी यां याशी संपक साधून जनजागृती करणे
२. आधारकाडसाठी जनजागृती करणे
३.
येक झोपडप ीतून २५ जणांना ४,००० व छतागृहाकरीता अनुदान दे याची सोय आहे.
४.
५

कृ णानगर – भाजी मंडईसाठी अज १३४ गाळे – ४२ गाळयांना ितसाद िमळाला आहे
माट िसटी करीता फु टपाथ वरील हातगाडयांना ितबंध घालणे.
मा.सभापती यांचे परवानगीने खालील माणे ऐनवेळेचे िवषय सभा कामकाजात दाखल क न

घेणेत आले.
िवषय .१

भाग .१३ िनगडी गावठाण येथील लोकशाहीर आ णाभाऊ साठे सां कृ ितक
भवनाचे पिह या मज यावरील एम.पी.एस्.सी/ यु.पी.एस्.सी.अ यािसके स
“शहीद हेमंत करकरे पधा परी ा क ” असे नामकरण करणेबाबत.
मा. अि नी मराठे व मा. संगीता पवार यांचा

िवषय .२

ताव

भाग .२८ मासुळकर कॉलनी येथील नाना – नानी पाक मधील
शाळे ची जागा ये

ायाम

नाग रक संघासाठी नाना – नानी पाक मधील हॉल वापरास

देणेबाबत. (उ मनगर, नेह नगर)
मा.मंदा कनी ठाकरे व मा.समीर मासुळकर यांचा

ताव
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िवषय .३

पीनगर - तळवडे प रसरातील मिहला बचत गटांतील मिहलांना भ
येथे

वसायासाठी गाडी उभी करणेबाबत.

मा पौ णमा सोनवणे व मा.साधना जाधव यांचा

िवषय .४

श

ताव

नामकरणाम ये दु तीबाबत. गजानन हे े उ ान हे ेवाडी कृ णानगर असे आहे.
परं तू, या ठकाणी काही भाग हा मैदानाचा अस यामुळे वरील नावाम ये गजानन
हे े उ ान व मैदान, हे ेवाडी – कृ णानगर असा बदल करणेबाबत.
मा.नारायण बिहरवाडे व मा. अजय सायकर यांचा

ताव

िवषय .५ तरतुद वग करणाबाबत.
मा. े ीय अिधकारी यांचेकडील .फ ेका/िव/१/कािव/३२७/२०१५,
द.१५/७/२०१५ चा ताव
ठराव .७

िवषय .१

द. १५/७/२०१५

िवभाग:-

सुचक:- मा. अि नी मराठे

अनुमोदक:- मा. संगीता पवार

संदभ:- मा. अि नी मराठे व मा. संगीता पवार यांचा द. १५/७/२०१५ चा

ताव

िवषय:- नामकरण ठराव मंजूर करणेबाबत.
भाग .१३ िनगडी गावठाण येथील लोकशाहीर आ णाभाऊ साठे सां कृ ितक
भवनाचे पिह या मज यावरील एम.पी.एस्.सी/ यु.पी.एस्.सी.अ यािसके स
“शहीद हेमंत करकरे

पधा परी ा क ” असे नामकरण करणेस मा यता देणेत येत आहे.

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.
---ठराव .८

िवषय .२

द. १५/७/२०१५

िवभाग:-

सुचक:- मा.मंदा कनी ठाकरे

अनुमोदक:- मा.समीर मासुळकर

संदभ:- मा. मंदा कनी ठाकरे व मा. समीर मासुळकर यांचा द. १५/७/२०१५ चा
िवषय:-

ताव

ये नाग रक संघासाठी नाना-नानी पाक मधील हॉल वापरास देणेबाबत.
भाग .२८ मासुळकर कॉलनी येथील नाना – नानी पाक मधील

ायाम शाळे ची

जागा ये नागरीक संघास कायम व पी वापरास देणेबाबत ये नाग रक संघ
नेह नगर, जुना टे को रोड, पपरी पुणे १८ अ य
के ले आहे. स या ही

ी.गुंडा पा टेकुर यांनी अज

ायाम शाळा वापरात नसुन या ठकाणी सािह य नाही.

सदर हॉल रपेअर क न हया भागातील ये नागरीक संघास कायम व पी वापरास
देणेस मा यता देणेत येत आहे.
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.
---
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ठराव .९

िवषय .३

द. १५/७/२०१५

िवभाग:-

सुचक:- मा. पौ णमा सोनवणे

अनुमोदक:- मा.साधना जाधव

संदभ:- मा. पौ णमा सोनवणे व मा.साधना जाधव यांचा द. १५/७/२०१५ चा
िवषय:- मिहला बचत गटातील मिहलांना भ

श

येथे

ताव

वसायासाठी गाडी उभी

करणेबाबत.
पीनगर तळवडे प रसरातील मिहलां या बचत गटांतील मिहलांना भ
वसायासाठी गाडी उभी करायची आहे. ती गाडी भ

श

उभी कर यात येणार आहे.तरी याकरीता या मिहलांना तेथे

श

येथे

मिहला बचत गटातफ
वसायासाठी गाडी उभी

कर याकरीता मा यता देणेत येत आहे.
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.
--ठराव .१०

िवषय .४

द. १५/७/२०१५

िवभाग:-

सुचक:- मा. नारायण बिहरवाडे

अनुमोदक:- मा. अजय सायकर

संदभ:- मा. सुरेश हे े यांचा द. १५/७/२०१५ चा

ताव

िवषय:- नामकरणाम ये दु तीबाबत.
महानगरपािलके चे लॉट नं.३ ,से टर २०, हे ेवाडी – कृ णानगर, िचखली येथील
उ ानाचे “गजानन हे े उ ान हे ेवाडी - कृ णानगर” असे आहे. परं तू, या ठकाणी काही
भाग हा मैदानाचा अस यामुळे वरील नावाम ये “गजानन हे े उ ान व मैदान, हे ेवाडीकृ णानगर” असा बदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.
--ठराव .११

िवषय .५

द. १५/७/२०१५
सुचक:- मा. रा ल जाधव

िवभाग:अनुमोदक:- मा. साधना जाधव

संदभ:- मा. े ीय अिधकारी यांचेकडील .फ ेका/िव/१/कािव/३२७/२०१५ द.१५/७/२०१५
चा

ताव

िवषय:-तरतुद वग करणाबाबत.
फ े ीय कायालयाचे िवदयुत िवभागाकडील सन २०१५-१६ चे अंदाजप काम ये
“अ थायी आ थापना” या लेखािशषावर सन २०१५-१६ करीता र. . ७५,०००/- तरतुद करणेत
आलेली आहे. मनपाकढू न िनयु होणा-या िशकाऊ उमेदवारांना अदा करावया या
िव ावेतनाबाबत . शासन/११/कािव/७३५/२०१४ द. १०/१०/२०१४ नुसार र. . २८००/ऐवजी नवीन दर र. .७३१४/- (९० % ) मािसक िव ावेतन करणेत आले आहे. यामुळे या
िवभागाकडील उपल ध तरतुद अपूरी पडत आहे. माहे माच २०१५ अखेर याकरीता
२,५०,०००/- खच अपे ीत आहे.िव त
ु िवभागाचे टायरटयुब खरे दीसाठी ३,३३,०००/- तरतूद
के लेली आहे. द. ३०/६/२०१५ अखेर खच झालेला नाही. सबब सदर टायरटयूबसाठी के ले या
तरतुदीमधून तूत र. . २,५०,०००/- अ थायी आ थापनेवर वग करणेस आव यक आहे.
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मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ कलम १०३ अ वये एका अथसंक पीय
िशषातून दु स-या अथसंक पीय िशषात बदली करावया या रकमा िनयमानुसार बदली करता येत
अस याने सदर या तरतूद वग करणाचे िवषयास मा यता देणेत येत आहे
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.
......
मा.सभापती यांनी सवाचे आभार मानून सभा संप याचे जाहीर के ले.

सही/मा.सौ.शुभांगी संजय बो-हाडे
सभापती
फ े ीय कायालय
जा. .फ ेका/सभा/कािव/१०१/२०१५
द. १५/०७/२०१५
सही/शासन अिधकारी
सिचव (सभाशाखा)
फ े ीय कायालय

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

