
                     पपरी चचवड महानगरपािलका, फ भाग कायालय 
कायपि का मांक ५ 

सभावृ ांत 
दनांक:- ०८/०७/२०१६          वेळ.दुपारी १२.०० वा. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
        पपरी चचवड महानगरपािलकेची मा.“फ” भाग सिमतीची मािसक सभा दनांक  
०८/०७/२०१६ रोजी दुपारी १२.०० वाजता “फ” े ीय कायालयातील "राजष  शा  महाराज 
सभागृहात" आयोिजत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य/सद या व ि वकृत सद य 
उपि थत होते. 

१.     मा.तानाजी िवठठल खाडे    सभापती 
 २.     मा. पौण मा र व  (आ पा) सोनावणे   सद य 

३. मा. भालेकर शांताराम क डीबा उफ एस.के.बापू सद य 
४.    मा. हे े सुरेश रंगनाथ     सद य 
५. मा. भालेकर अ णा दलीप    सद य 

 ६.      मा. जाधव साधना रामदास    सद य 
७.      मा.जाधव रा ल गुलाब     सद य 
८.     मा. पवार संगीता शाम     सद य 
९. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय    सद य 
१०. मा.(िचखले) मराठे अि नी अिजत   सद य 
११. मा. मासुळकर समीर मोरे र    सद य  
१२.    मा.भालेकर पंकज द ा य    ि वकृत सद य 
१३.    मा.पवार िजत  हनुमंत     ि वकृत सद य 

                            यािशवाय ी. मनोज लोणकर  ( शासन अिधकारी तथा े ीय अिधकारी), ी. लडकत 
िवण (कायकारी अिभयंता पाणीपुरवठा ) ीमती. भावती गाडेकर (कायालयीन अिध क), ी. 
दीप पुजारी ( .कायकारी अिभयंता जलिन:सारण / उपअिभयंता झोिनपू), ी. कदम 

पी.जे.(लेखािधकारी), ी. गायकवाड शहाजी ( उपअिभयंता थाप य), ी. कशोर महाजन ( 
उपअिभयंता पाणीपुरवठा), ी. शदे एच. एस. ( उपअिभयंता जलिन:सारण), ी. अिभमान 
भोसल(े किन  अिभयंता थाप य), ी. अडसुळ ( उपअिभयंता िवदयुत) ी. गायकवाड जे.जे. 
(मु य आरो य िनरी क )  ी. अतुल जोशी (किन  अिभयंता पाणीपुरवठा),  जाधव एस.एस. 
(किन  अिभयंता  पाणीपुरवठा),  ी. गायकवाड टी.डी. (हाट  सुपरवायझर), ी. घोडे एस.जी. 
(उदयान सहा यक), ी. तुकाराम िगरमकर मु य िलपीक, ी.माने एस.ए. (आरो य िनरी क) इ. 
अिधकारी सभेस हजर होते.   

   मा. सभा य  मा. सौ. मंदा कनी अजुन ठाकरे यांच ेअनुपि थत सभा य  पद मा. तानाजी 
िवठठल खाडे यांनी ि वकारणेबाबत नगरसद य  जाधव रा ल गुलाब यांनी सूचीत क न 
मा.(िचखल)े मराठे अि नी अिजत यांनी अनुमोदन दले.  मा. तानाजी िवठठल खाडे यांनी 
सभा य  पद ि वका न  सभेचे कामकाज सु  करणेस अनुमती दली.     

 



            अ.  कायपि का मांक ४  दनांक  १०/०६/२०१६  रोजी झाले या सभेचा सभावृ ांत कायम  
      करणेत येत अस याचे मा. अ य  यांनी कट केले. 
 
मा. सभापती यांच ेसंमतीन ेखालील माण े िवषय ऐनवेळी सभा  कामकाजाम ये दाखल क न 
घेणेत आले.    
                                                                                                                                                                                                                                                          
िवषय . १ भाग . २८ टे को सीमा भत लगतचा रोड (W से टर) ते मोरवाडी आय.टी.आय. 

र ता ( सव १३९/१४० येथील अमृते र टची जागा) म.न.पा. अिधिनयम २००५ 
मधील कलम २०५ नुसार नाग रकां या  सोयीसाठी  पयायी र ता हणुन घोिषत  
करणेबाबत. 
मा. मासुळकर समीर मोरे र  व मा. भालेकर शांताराम क डीबा उफ एस.के.बापू  
यांचा ताव. 

िवषय . २ भाग . १३ िनगडी गावठाण म ये  िविवध नामकरणाचे फलक पुढील माणे  
लावणेबाबत. 
१.िनगडी जकात ना याजवळील निवन आ णाभाऊ साठे यांचे मारक होत असुन 
तेथील वेश ारास “ सािह यर   अ णा भाऊ साठे मारक ” असे नामकरण करणे. 
२. आरो य िनरी क  कायालय येथील चौकास “ ल मीबाई भीमाजी काळभोर 
(पाटील) ल मीनगर चौक ” असे नामकरण करणे. 
मा.(िचखले) मराठे अि नी अिजत व मा. भालेकर अ णा दलीप यांचा ताव. 

िवषय . ३  भाग . १ हददीतील ि वेणीनगर-तळवडे रोड येथील बस टॉप ला “करवीर 
बस टॉप ”  तसेच तेथील चौकास “करवीर चौक ”  असे नामकरण करणे. 
मा. पौण मा र व  (आ पा) सोनावणे व मा.(िचखले) मराठे अि नी अिजत यांचा 

ताव.  
िवषय . ४ भाग . २८ मासुळकर कॉलनी मधील हेडगेवार डा संकुल येथे दनांक 

१/०५/२०१६ रोजी झाले या माजी महापौर कै. िभकू वाघेरे पाटील ५६ वी 
महापौर चषक रा ीय बॉडी िब ड ग पधा २०१६-२०१७ या पधक रता मंडप  

व थेकामी अंदाजप क य र म पये ९,९०,०००/-  इतक  येत आहे.  महारा  
महानगरपािलका अिनपयम अनुसूची ड करण ५ (२) २ नुसार कामाचे 
अंदाजप क य र े मेपयत या खचास काय र शासक य मा यता िमळणेबाबतचा 
कायकारी अिभयंता, थाप य फ े ीय कायालय यांचा  ताव.  

िवषय . ५  भाग . ११ व १२ (से टर नं २१ व २२) येथील िचकनचौकाम ये गितरोधक  
   बसिवणेबाबत.  

मा.बो-हाडे शुभांगी संजय व मा. पौण मा र व  (आ पा) सोनावणे यांचा ताव.  
िवषय . ६ भाग . ५  कुदळवाडी- जाधववाडी मधील पपरी चचवड महानगरपािलका मंजुर 

आराखडयातील गट नं ६८० मधील १२ मीटर र ता हा जु या ामपंचायत 
हददीतील विहवाटीचा र ता मनपा ने केलेला आहे. सदर र यामुळे लोकांचे नुकसान 
होत अस याने  रदद क न जुना विहवाटीचा  १२मी. चा र ता क न तोच वापर 
कर यासाठी मंजुरी देणेबाबत.  
मा. रा ल गुलाब जाधव यांचा ताव.  

 



                
 
ठराव . ८       िवषय . १ 

                    द. ०८/०७/२०१६      िवभाग –   
                 सुचक:- मा. सिमर मासुळकर           अनुमोदक:- मा.शांताराम भालेकर 
                   संदभ:- मा. मासुळकर समीर मोरे र  व मा. भालेकर शांताराम क डीबा उफ एस.के.बापू  यांचा द. 

०५/७/२०१६ चा ताव. 
 

िवषय - भाग . २८ मासुळकर कॉलनी येथील भाग अ याधुिनक सोयीने िवकसीत होत 
असून, नाग रकां या सोयी या दृ ीन े व मु य र यावर होणा-या गाडया या 
वाहतुक स पयायी उपल धता होणे अ यंत गरजेचे आहे.   

भाग . २८ टे को सीमा भत लगतचा रोड (W से टर) ते मोरवाडी आय.टी.आय. 
र ता ( सव १३९/१४० येथील अमृते र टची जागा) म.न.पा. अिधिनयम २००५ 
मधील कलम २०५ नुसार नाग रकां या  सोयीसाठी  पयायी र ता हणुन घोिषत  
करणे. 
  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---- 

 
 
 

ठराव . ९       िवषय . २ 
                    द. ०८/०७/२०१६      िवभाग –   
                 सुचक:- मा.(िचखले) मराठे अि नी अिजत   अनुमोदक:- मा. अ णा भालेकर 

संदभ:- मा.(िचखले) मराठे अि नी अिजत व मा. भालेकर अ णा दलीप यांचा द. ०८/७/२०१६ 
चा ताव. 

 
िवषय-  भाग . १३ िनगडी गावठाण म ये  िविवध नामकरणाचे फलक पुढील माणे  

लावणेबाबत. 
१.िनगडी जकात ना याजवळील निवन आ णाभाऊ साठे यांचे मारक होत असुन 
तेथील वेश ारास “सािह यर   अ णा भाऊ साठे मारक” असे नामकरण करणे. 
२. आरो य िनरी क  कायालय येथील चौकास “ ल मीबाई भीमाजी काळभोर 
(पाटील) ल मीनगर चौक ” असे नामकरण करणे.  
सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाही करणेत यावी.   
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

 



 
ठराव . १०       िवषय . ३ 

                    द. ०८/०७/२०१६      िवभाग –   
                 सुचक:- मा. पौ णमा र व  (आ पा) सोनवणे   अनुमोदक:- मा.(िचखले) मराठे  
                                                                                                        अि नी अिजत 
                   संदभ:- मा. पौ णमा र व  (आ पा) सोनवणे व मा. अ णा भालेकर यांचा द. ०८/७/२०१६ चा  

ताव. 
िवषय-  भाग . १ हददीतील ि वेणीनगर-तळवडे रोड येथील बस टॉप ला “करवीर 

बस टॉप ”  तसेच तेथील चौकास “करवीर चौक ”  असे नामकरण करणे 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---- 
 
ठराव . ११       िवषय . ४ 

                    द. ०८/०७/२०१६      िवभाग –  थाप य िवभाग 
                 सुचक:- मा. अि नी मराठे (िचखले)          अनुमोदक:- मा. अ णा भालेकर 
                   संदभ:- थाप य िवभागाकडील िवषयप  . फ ेका/ था/६२९/१६ द. ०८/७/२०१६. 

िवषय -  भाग . २८ मासुळकर कॉलनी मधील हेडगेवार डा संकुल येथे दनांक 
१/०५/२०१६ रोजी झाले या माजी महापौर कै. िभकू वाघेरे पाटील ५६ वी 
महापौर चषक रा ीय बॉडी िब ड ग पधा २०१६-२०१७ या पधक रता मंडप  

व था मैदान तैयार करणे टेज तसेच खेळाडंूसाठी राह याची, खु या टेबल, मंडप 
इ . कामाची व था पुरिवणेकामी खच अंदाजप क य र म पये ९,९०,०००/-  
इतक  येत आहे.  

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम अनुसूची ड करण ५ (२) २ नुसार 
तुत कामाचे अंदाजप क य र म पये ९,९०,०००/- पयत या  खचास काय र 

शासक य मा यता िमळणेबाब या तावास मंजुरी देणे.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 
---- 

 
ठराव . १२       िवषय . ५ 

                    द. ०८/०७/२०१६      िवभाग –   
                 सुचक:- मा.बो-हाडे शुभांगी संजय    अनुमोदक:- मा. पौण मा र व   
                                                                                                                    (आ पा) सोनावणे 
                   संदभ:- मा.बो-हाडे शुभांगी संजय व मा. पौण मा र व  (आ पा) सोनावणे यांचा द. ०८/७/२०१६          
                              चा ताव. 

िवषय   भाग . ११ व १२ (से टर नं २१ व २२) येथील िचकनचौकाम ये रहदारी असते  
व येथे वारंवार अपघात होत असतात सबब िचकनचौकात गितरोधक बसिवणेचा  
ठराव   मंजुर करणे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

---- 



 
ठराव . १३       िवषय . ६ 

                    द. ०८/०७/२०१६      िवभाग –   
                 सुचक:- मा. सुरेश हे  े           अनुमोदक:- मा. शांताराम भालेकर 
                   संदभ:- मा. रा ल गुलाब जाधव  यांचा द. ०५/७/२०१६ चा ताव. 
 

िवषय- भाग . ५  कुदळवाडी- जाधववाडी मधील पपरी चचवड महानगरपािलका 
मंजुर आराखडयातील गट नं ६८० मधील १२ मीटर र ता हा जु या ामपंचायत 
हददीतील विहवाटीचा र ता मनपा ने केलेला आहे. सदर र यामुळे लोकांचे नुकसान 
होत अस याने  रदद क न जुना विहवाटीचा  १२मी. चा र ता क न तोच वापर 
कर यासाठी मंजुरी देणेबाबत.  
सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाही करणेत यावी.   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---- 

                       यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जाहीर केले.  
                                                                                                                   
                                                     सही/- 

                                                                                             (तानाजी िवठठल खाडे) 
             सभापती 
        फ भाग सिमती 

            मांक:-     फ ेका/सभा/कािव/२७६ /२०१६                  
            दनांक:-     १३/०७/२०१६       
                                                                                                                             सही/- 
                                                                                                                    ( शासन अिधकारी) 

                                                                                                  सिचव सभाशाखा 
                                                                                                  फ े ीय कायालय 


