
1 
 

                    पंपर चंचवड महानगरपा लका,फ भाग कायालय 
                               कायप का मांक ८ 
                                  सभावृ तांत 
द.१२/११/२०१४                 वेळ. दु . १२.०० वाजता 
...................................................................................................................................... 

पंपर चंचवड महानगरपा लके या फ भाग स मतीची द. १२/११/२०१४ रोजी दुपार  
१२.०० वाजता फ े ीय कायालयातील सभागृ हात सभा आयोिजत करणेत आल  होती. सदर 
सभेस खाल ल स मा.सद य/सद या उपि थत होते. 

१.   मा.व नता एकनाथ थोरात     मा.सभापती 
२.   मा.सोनवणे पौण मा र व ं  (आ पा)       
३.   मा.भालेकर शांताराम क डीबा उफ एस.के.बाप ू
४.   मा. हे े सु रेश रंगनाथ 
५.   मा. वाती मोद साने  
६.   मा.सायकर अजय शंकरराव 
७.   मा.जाधव साधना रामदास 
८.   मा.जाधव राहु ल गुलाब 
९.   मा.पवार संगीता शाम 
१०.      मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 
११.     मा.ठाकरे मंदा कनी अजुन 
१२.      मा.मासुळकर समीर मोरे वर 

 
या शवाय ी. दल प  गावड े – े ीय अ धकार , ी. वजय वाघमारे - शासन 

अ धकार , व वास नगरे - कायालय अ ध क, ी.स तश इंगळे - कायकार  अ भयंता थाप य, 
ी.राणे आर. ह . - उप.अ भयंता, ी. ढवळे आ.कृ.- उप अ भयंता जल न:सारण, ी.कुलकण  

एस.एस.- मु य.आरो य नर क, ी. शतोळे एस.के.क न ठ अ भयंता, ी. को टयाना 
डी.एम.आरो य न र क इ.अ धकार  सभेस उपि थत होते. 

मा.सभापती यांनी सवाचे वागत क न सभा सु  करावी असे सां गतले. मागील सभेचा  
द.१०/९/२०१४ या सभेचा सभावृ तांत कायप का . ६ या सभेचा सभावृ तांत कायम 
करताना ठराव ३८ वषय .५ द. १०/९/२०१४ हा खाल ल माणे वाचणेत यावा. भाग .१ 
मधील  बोधनकार ठाकरे शाळेतील खेळाचे मैदानास “कै.नामदेव हर  भालेकर डागंण” असे 
नामकरण करणेस मा यता देणेत येत आहे. सदरचा सभावृ तांत कायम हो याची वाट न पाहता 
पुढ ल कायवाह  करणेत यावी. 

मा. व वास नगरे कायालयीन अ ध क हे द. ३०/११/२०१४ रोजी सेवा नवृत होत असलेने  
यांचा स कार मा.सभापती व इतर स मा.सद य यांचे ह ते कर यात आला. व यांनी केले या 
कामाची तुती कर यात येवुन अ भनंदन कर यात आले.  
 मा.सभापती यांचे परवानगीने खाल ल माणे ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजात दाखल 
क न घेणेत आला. 
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वषय .१  मा..व नता थोरात व मा. वाती साने यांचा ताव 
. .४ मधील कृ णानगर मधील शरदनगर या ठकाणी ग ल  मांक ७ या 
ठकाणी माजी सै नक “कै. ी.आ माराम केशवराव शं दे” असे नामकरण करणेबाबत  
 

वषय .२  मा.मंदा कनी ठाकरे व मा. समीर मासुळकर यांचा ताव 
      . .२८ मधील इं दरा गांधी गाडन समोर ल र यांला “ वग य ेमकुमार              
          तलवाणी” असे नांव देणेबाबत  
 
वषय .३   मा.मंदा कनी ठाकरे व मा.समीर मासुळकर यांचा ताव 
       . .२८ मधील अ णासाहेब मगर टे डयमची भंत दु त करणेबाबत 
 
वषय .४   मा. े ीय अ धकार  यांचे प  .फ ेका/ था/१/का व/५३१/२०१४  

 द.१२/११/२०१४ तरतुद वग करणाबाबत 
 

वषय .५  मा. े ीय अ धकार  यांचे प  .फ ेका/ था/१/का व/५३०/२०१४  
द.१२/११/२०१४ तरतुद वग करणाबाबत 
 

वषय .६  मा. े ीय अ धकार  यांचे प  .फ ेका/ था/१/का व/५६९/२०१४ 
          द. १२/११/२०१४ तरतुद वग करणाबाबत 
 

 
स मा सद य/सद या यांची खाल ल माणे चचा झाल . 
मा.भालेकर शांताराम :-/ मा.सु रेश हे े 
     हॉकस झोन जागा न चीतीकरणाबाबत चचा करणे 

पंपर  च ंचवड महानगरपा लकेचे फ े ीय कायालयाचे काय े ात नयोजीत 
हॉकस झोन आहे. भाग नहाय नकाशानुसार थळे व हॉकस े  आद बाबत चचा करणेत 
आल .  
१.संबं धत अजदार या भागाम ये वा त यास असेल या भागात नि चत करणेत 
आले या हॉकस थळांसाठ  यांनाच ाधा य देणेत यावे. 
२.संबं धत यावसा यकास हॉकस परवाना देणेपुव  संबं धत भागातील  नगरसेवकांचे 
शफारसप  घेणेत यावे व तदनंतर परवाना देणेत यावे. 
३.हॉकस अंतगत यावसा यकाला उपल ध क न देणेत येणार  १ मीटर x १ मीटर ह  
जागा अपुर  असलेमुळे ५ फूट x ५ फूट उपल ध क न देणेत यावी. वर ल उपसुचना 
नुसार नगरसद य/नगरसद या यां या शफारशीनुसार सदरचा वषय मंजुर करणेत आला. 
सदर ठराव कायम हो याची वाट न पाहता कायवाह  करणेत यावी.  

   ४. ेनेज वारंवार चोकअप होतात. व छता होत नाह . आजार वाढत आहे. भागातील सव 
वॉडाची व छता क न स मा.सद या यां या सम  भेट  घेऊन व छता झा याचे 
सांगून स मा सद य सुचवतील या ठकाणी औि णक धुर करण करावे.  

 



3 
 

मा.शुभांगी बो-हाडे:- 
भागात पाणीपुरवठा यवि थत होत नाह . दवसांतून दोन वेळेस पाणीपुरवठा हावा. 

मा.संगीता पवार:-  
से. .२२ वॉड हा झो नपु वभागात अस यामुळे पाणी वेळेवर येत नाह .  म रआई मंद र येथे 
पा याची लाईन टाकलेल  आहे परंतु लाईन चालू केलेले नाह . भागात व छता रोजचे रोज 
होत नाह . रोगराईचे माण वाढत आहे. यामुळे कच-या या गाडया रोज या रोज भागात 
आ या पा हजे. 
मा. वाती साने:- भागात कमचार  व छता कर त नाह . र यावर नागर कां या सहया घेऊन 
नघून जातात. स मा. सद या यांना काह ह  मा हती होत नाह . स मा. सद या यांना सुचीत 
क न औषध फवारणी करावी. औषध फवारणी व धुर करण करत नाह त. 
मा.राहु ल जाधव:- 
 . .५ मधील कुदळवाडी जाधववाडी येथील मु य र ते, अंतगत र ते करणे,  लाईट ची यव था 

नाह , कुदळवाडी हा कंपनीचा भाग अस याने व र ते खराब अस याने वाहनांमुळे र ते खचतात. 
ेनेज लाईन चोकअप होतात, वेळोवेळी चोकअप काढून व छ करणे आव यक आहे. भागात 
व छता होत नाह . कच-याचे माण वाढत आहे. सव सोसायट म ये धुर करण, औषध फवारणी 

करणे.  
 
ठराव .३९                                    वषय .१ 
द.१२/११/२०१४             वभाग:- भु म आ ण िजंदगी 
सुचक:-मा.व नता थोरात                    अनुमोदक:- मा. वाती साने 
संदभ:- मा.व नता थोरात व मा. वाती साने यांचा द. १२/११/२०१४ चा ताव 
वषय:- हॉकस झोन जागा न चीतीकरणाबाबत चचा करणे 
      पंपर  च ंचवड महानगरपा लकेचे फ े ीय कायालयाचे काय े ात नयोजीत हॉकस झोन 
आहे. भाग नहाय नकाशानुसार थळे व हॉकस े  आद बाबत चचा करणेत आल . तावीत 
हॉकस झोन खाल ल अजानसुार शफारस क न वाढवणेत येत आहेत   

१. संबं धत अजदार या भागाम ये वा त यास असेल या भागात नि चत करणेत 
आले या हॉकस थळांसाठ  यांनाच ाधा य देणेत यावे. 

२. संबं धत यावसा यकास हॉकस परवाना देणेपुव  संबं धत भागातील नगरसेवकांचे 
शफारसप  घेणेत यावे व तदनंतर परवाना देणेत यावे. 

३. हॉकस अंतगत यावसा यकाला उपल ध क न देणेत येणार  १ मीटर x १ मीटर ह  
जागा अपुर  असलेमुळे ५ फूट x ५ फूट उपल ध क न देणेत यावी. वर ल उपसुचना 
नुसार मा.नगरसद य/नगरसद या यां या शफारशीनुसार सदरचा वषय मंजुर करणेत 
आला. सदर ठराव कायम हो याची वाट न पाहता कायवाह  करणेत यावी. 

         सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
          ----- 
  मा.सभापती यां या परवानगीने येणारे ऐनवेळचे वषय 

 
ठराव .४०                                        वषय .२ 
द.१२/११/२०१४          वभाग:- ...... 
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सुचक:- मा.व नता थोरात                                 अनुमोदक:- मा. वाती साने 
संदभ:- मा.व नता थोरात व मा. वाती साने यांचा द. १२/११/२०१४ चा ताव 
वषय:-. . .४ कृ णानगर मधील शरदनगर या ठकाणील ग ल  मांक ७ या ठकाणी माजी 
सै नक “कै. ी. आ माराम केशवराव शं दे” असे नामकरण करणेस मा यता देणेत येत आहे.  
             सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
        ---- 
ठराव .४१                 वषय .३ 
द.१२/११/२०१४             वभाग:-......... 
सुचक:- मा.मंदा कनी ठाकरे               अनुमोदक:-मा.समीर मासुळकर 
संदभ:- मा.मंदा कनी ठाकरे व मा.समीर मासुळकर यांचा द.१२/११/२०१४ चा ताव 
वषय:- . .२८ मासुळकर कॉलनी मधील इं दरा गांधी गाडन समोर ल र यांला “ वग य 
ेमकुमार तलवाणी” असे नांव देणेत येत आहे. 

    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
        --- 
ठराव .४२              वषय .४ 
द.१२/११/२०१४            वभाग:- थाप य 
सुचक:- मा.मंदा कनी ठाकरे               अनुमोदक:-मा.समीर मासुळकर   
संदभ:- मा. मंदा कनी ठाकरे व मा.समीर मासुळकर यांचा द.१२/११/२०१४ चा ताव 
वषय:- भाग . २८ मासुळकर कॉलनी येथील अ णासाहेब मगर टे डयमची भंत दु त 
करणेबाबत 

 भाग . २८ मासुळकर कॉलनी येथील अ णासाहेब मगर टे डयमची भंत पड यामुळे 
यां या बाजू या सोसायट ला ास होत आहे ती सोसायट  “यशवंत सहकार  गृ हरचना सं था 
मया दत“ या ठकाणी चो-या होतात तसेच साप येतात. कारण या ठकाणी नाला आहे. यामुळे 
सांडपा याचा ास होतो. यामुळे लवकरात लवकर अ णासाहेब मगर टे डयमची भंत 
बांधणेकामी मा यता देणेत येत आहे. 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
               --- 
ठराव .४३              वषय .५ 
द.१२/११/२०१४            वभाग:- थाप य 
सुचक:- मा.शांताराम भालेकर                 अनुमोदक:-मा.सु रेश हे  े
संदभ:- मा. े ीय अ धकार  यांचेकडील .फ ेका/ था/१/का व/५३१/२०१४, द.१२/११/२०१४  

 चा ताव 
वषय:- तरतुद वग करणाबाबत 

फ े ीय कायालयाचे थाप य वभागाकडील सन २०१४-१५ चे अंदाजप काम ये इतर 
खच” या लेखा शषावर सन २०१४-१५ कर ता र. .५०००/- तरतुद करणेत आलेल  आहे. 
द.३०/९/२०१४ अखेर पयत खच झालेला नाह . परंतु न याने सु  झाले या थाप य फ े ीय 
कायालयासाठ  सव कारचे  श के, कपाटांना चा या, संगणक सा ह य व अ याव यक टेशनर  
इ.साठ  उपल ध तरतुद पे ा जा त खच झालेला आहे. सदर खच उपल ध तरतुद  मधुन खच  
टाकता येत नाह . तर  फ े ीय कायालयाचे इतर खचासाठ  अ य लेखा शषामधुन तरतुद वग 
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करणे आव यक आहे. २/- फ े ीय कायालयाचे थाप य वभागाकडील सन २०१४-१५ चे 
अंदाजप काम ये अ थायी अ थापना या लेखा शषासाठ  र. . ३००००/- तरतुद केलेल  आहे. 
थाप य फ े ीय कायालयाकडे स या अ थायी कमचार  नेमणुक केलेल  नाह . सबब सदर या 

लेखा शषामधुन र. .२५०००/- इतर खच या लेखा शषावर वग करणेत यावी.  
मु ंबई ां तक महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ कलम १०३ अ वये एका अथसंक पीय 

शषातून दुस-या अथसंक पीय शषात बदल  करावया या रकमा नयमानुसार बदल  करता येत 
अस याने सदरचा वषय मा य करणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम हो याची वाट न पाहता 
सदर वषयाची कायवाह  करावी. 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      ---- 
ठराव .४४                   वषय .६ 
द.१२/११/२०१४                 वभाग:- थाप य 
सुचक:- मा.शांताराम भालेकर                    अनुमोदक:- मा.राहु ल जाधव 
संदभ:- मा. े ीय अ धकार  यांचेकडील .फ ेका/ था/१/का व/५३०/२०१४ द. १२/११/२०१४ चा 

ताव 
वषय:- तरतुद वग करणाबाबत 
 फ े ीय कायालयाचे अ त मण वभागाकडील सन २०१४-१५ चे अंदाजप काम ये रजा 
वास भ ता व बोनस तथा सानु ह अनुदान” या लेखा शषावर सन २०१४-१५ कर ता अ.  र.  

१४००००/- व ३०००००/- तरतुद करणेत आलेल  आहे. द. ३०/९/२०१४ अखेर अनु मे र. .१०५००/- 
व ३४१५००/- खच झालेला आहे. परंतु न याने सु  झाले या अ त मण फ े ीय कायालयासाठ  

तुत तरतुद अपुर  पडत आहे. उपल ध तरतुद पे ा जादा खच झालेला अस याने सदर खच 
उपल ध तरतुद  मधुन खच टाकता येत नाह . बोनस तथा सानु ह अनुदान या लेखा शषावर 
अ य लेखा शषाव न तरतुद वग कर या या उमेद मा यतेवर बील वजा तरतुद असताना मंजुर 
केले आहे.  सबब फ े ीय कायालयाचे रजा वास भ ता व बोनस तथा सानु ह अनुदान 
खचासाठ  अ य लेखा शषामधुन तरतुद वग करणे आव यक आहे. फ े ीय कायालयाचे 
अ त मण वभागाकडील सन २०१४-१५  चे अंदाजप काम ये अ थायी अ थापना या 
लेखा शषासाठ  र.  ५००००/- तरतुद केलेल  आहे.अ त मण फ े ीय कायालयाकडे स या 
अ थायी कमचार  नेमणुक केलेल  नाह . सबब सदर या लेखा शषामधुन रजा वास भ ता 
यासाठ  र. . ७०००/- व बोनस तथा सानु ह अनुदान यासाठ  र. .४१५००/- या लेखा शषावर वग 
करणेत यावी. 
 मु ंबई ां तक महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ कलम १०३ अ वये एका अथसंक पीय 
शषातून दुस-या अथसंक पीय शषात बदल  करावया या रकमा नयमानुसार बदल  करता येत 
अस याने सदरचा वषय मा य करणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम हो याची वाट न पाहता 
सदर वषयाची कायवाह  करावी. 
      सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 
       ---- 
ठराव .४५                   वषय .७ 
द.१२/११/२०१४                 वभाग:- थाप य 
सुचक:- मा.व नता थोरात                       अनुमोदक:- मा.अजय सायकर 
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संदभ:- मा. े ीय अ धकार  यांचेकडील .फ ेका/ था/१/का व/५६९/२०१४ , द. १२/११/२०१४ चा 
ताव 

वषय:- तरतुद वग करणाबाबत  
फ े ीय कायालयाचे अ त मण वभागाकडील सन २०१४-१५ चे अंदाजप काम ये     

थायी अ थापना या लेखा शषावर सन २०१४-१५ कर ता अ. . र.  २५,००,००० तरतुद करणेत 
आलेल  आहे. द. १३/११/२०१४ अखेर २५,०६,५६८/- खच झालेला आहे. परंतु न याने सु  
झाले या अ त मण फ े ीय कायालयासाठ  तुत तरतुद अपुर  पडत आहे. उपल ध 
तरतुद पे ा जादा खच झालेला अस याने सदर खच उपल ध तरतुद  मधुन खच  टाकता येत 
नाह . थायी अ थापना या लेखा शषावर अ य लेखा शषाव न तरतुद वग कर या या उमेद 
मा यतेवर बील वजा तरतुद असताना मंजुर केले आहे. तर  फ े ीय कायालयाचे थायी 
अ थापना खचासाठ  अ य लेखा शषामधुन तरतुद वग करणे आव यक आहे. फ े ीय 
कायालयाचे अ त मण वभागाकडील सन २०१४-१५ चे अंदाजप काम ये अ त मण पो लस 
बंदोब त या लेखा शषासाठ  र. . २०,००,०००/- तरतुद केलेल  आहे. अ त मण फ े ीय 
कायालयाकडे या लेखा शषाव न यापूव  अदयापी खच झालेला नाह . सबब थायी अ थापना 
यासाठ  र. . १५,००,०००/- तरतुद वग करणेत यावी. 

मु ंबई ां तक महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ कलम १०३ अ वये एका अथसंक पीय 
शीषातून दुस-या अथसंक पीय शषात बदल  करावया या र कमा नयमानुसार बदल  करता येत 
अस याने सदरचा वषय मा य करणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम हो याची वाट न पाहता 
सदर वषयाची कायवाह  करावी. 
      सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 

                 ----- 
       मा.सभापती यांनी सदरची सभा संप याचे जाह र केले. 
                   
                       
                                                             सह /- 

व नता एकनाथ थोरात 
सभापती 

फ े ीय कायालय 
जा. .फ ेका/सभा/का व/१७२/२०१४ 
दनांक:-१२/११/२०१४ 
                        सह /- 

शासन अ धकार  तथा 
स चव (सभाशाखा) 
फ े ीय कायालय 

 
त:- सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार 

 
 

  


