
पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८ 
फ भाग सिमती, िनगडी -  ४११ ०४४ 

कायपि का . ८ 
सभावृ ांत  

 
दनांक :-  १४/१०/२०१६                         वेळ :- दु. १२.००  वा. 

 
   

पपरी चचवड महानगरपािलके या फ भाग सिमतीची मािसक सभा शु वार दनांक 
१४/१०/२०१६ रोजी दु. १२.०० वा. फ भाग कायालयाचे राजष  शा  महाराज सभागृहाम ये 
आयोिजत करणेत आली होती.  तुत सभेस खालील माणे स मा. नगरसद य उपि थत होते. 

१. मा.ठाकरे मंदा कनी अजुन                        अ य ा 
२. मा.पौण मा र व  (आ पा) सोनावण े  सद य 
३. मा. हे े सुरेश रंगनाथ    सद य 
४. मा.जाधव साधना रामदास    सद य 
५. मा.जाधव राहु ल गुलाब      सद य 
६. मा.भालेकर अ णा दलीप    सद य 
७. मा. वाती मोद साने    सद य 
८. मा.सायकर अजय शंकरराव   सद य 
९. मा.बो-हाडे शुभांगी संजय    सद य 
१०. मा.मासुळकर समीर मोरे र   सद य 
११. मा.पवार संगीता शाम    सद य 
१२. मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ    सद य 
१३. मा.तानाजी िवठठल खाडे    सद य 
१४. मा.िचखले (मराठे) अि नी सिचन   सद य  
१५. मा.भालेकर पंकज द ा य           वीकृत सद य 
१६. मा.पवार िजत  हनुमंत           वीकृत सद य 

 
खालील माणे अिधकारी / कमचारी उपि थत होते. 

मा. मनोज लोणकर, शासन अिधकारी तथा ेि य अिधकारी, ी दीप पुजारी, .कायकारी 
अिभयंता, झो िन पु, मा.शहाजी गायकवाड, उपअिभयंता, थाप य िवभाग, ीमती गाडेकर भावती 

मोद, कायालयीन अिध क ी. नरोटे एस एस, उपअिभयंता थाप य िवभाग मा.अशोक अडसूळ, 
उपअिभयंता,िवदयुत िवभाग, ी जोशी अतुल, किन  अिभयंता, पाणीपुरवठा िवभाग, ी.शेख एस के, 
किन  अिभयंता, झोिनपु, ी कदम पी जी, लेखािधकारी, , ी कुलकण  संजय, मु य आरो य िन र क, ी 
मगर अशोक, किन  अिभयंता, पाणीपुरवठा  िवभाग  इ यादी अिधकारी सभेस हजर होते. 

 
 



मा. ठाकरे मंदा कनी अजुन यांनी उपि थतांचे वागत क न  सभेचे कामकाजास सु  करणेस 
अनुमती दली   

 
 

अ. कायपि का मांक ७ दनांक.९/९/२०१६ रोजी झालेचा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे. असे 
मा.अ य  यांनी कट केले. 

 
 

 
मा.सभापती यांचे संमतीने खालील माणे   िवषय ऐनवेळी सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आले. 
 
 
 
िवषय  . १   भाग . ४ मधील पाईन रोड भाजी मंडई चौक या चौकास. “ ी. संत जगतगु  तुकाराम 

महाराज चौक ” असे नामकरण क न फलक लावणेबाबत      
 मा. सायकर अजय शंकरराव व मा. जाधव राहु ल गुलाब  यांचा द.१४/१०/२०१६ 

रोजीचा ताव 
 
 
िवषय . २   भाग . ११ यमुनानगर से नं – २२ मधील पाईन रोड  राजनगर येथील  उदयानास   
                  “ हदूहदयस ाट बाळासाहेब ठाकरे उदयान  ”  असे नामकरण करणेबाबत. 
 मा.पवार संगीता शाम व  मा. सुलभा रामभाऊ उबाळे यांचा द.१४/१०/२०१६ रोजीचा 

ताव 
 
 
िवषय . ३   ठराव  २१ द. १८/११/२०१५ अ वये भाग  १३ मधील मधुकर पवळे मैदान येथील 

आर. सी. सी गॅलरीला “ व. बाळासाहेब ठाकरे  ”  असे नामकरण करणेत आलेले आह.े 
याऐवजी  “ हदूहदयस ाट बाळासाहेब ठाकरे े क गॅलरी  ”   असे नामकरण करणेबाबत. 

 मा.िचखले (मराठे) अि नी सिचन व मा.बो-हाडे शुभांगी संजय यांचा द.१४/१०/२०१६ 
रोजीचा ताव 

 
 
 
 
 



िवषय . ४ िचखली पेठ  २० येथील भाजी मंडई मधील गाळे ११ मिहने कालावधीसाठी 
भाडेत वावर िवतरण करणेची सव कायवाही रदद करणेस व न ाने अज 
मागिव यांत येवून कायवाही करणेस मा. आयु  सो. यांनी मा यता दलेली 
अस यामुळे सदर भाजी मंडईतील गाळा / चौथरा पोटी मनपाकडे जमा केलेली 
भाडे र म परत करणेकामी "इतर खच" या लेखाशीषावर तरतुद अपुरी अस याने 
फ े ीय कायालयाकडील शासन िवभागाकडील "मनपा िमळकतीची पाणीिबल"े 
या लेखािशषावर सन २०१६-१७ करीता तरतुद र. . ९०,००,०००/- इतक  
तरतूद आहे. सदयि थतीत सदर तरतुद खच  झालेली नस यामुळे सदर या 
लेखािशषातील र मेमधून र. . ८,००,०००/- इतक  र म " इतर खच " या 
लेखािशषावर वग करणबेाबत.   

          े ीय अिधकारी  यांचेकडील फ ेका/१/कािव/९७५/२०१६, द. १४/१०/२०१६ 
रोजीचा ताव 

 
 

िवषय  . ५     फ  े ीय  कायालय  आरो य   िवभागात कोपा/ पासा या पदाचे कमचारी कायरत 
आहेत. सदर कमचा-यांचे वेतन  अदा करणेकामी " अ थायी अ थापना " या 
लेखाशीषातून तरतुद टाकणेत येते परंतु  उप व शोधपथक हे पद न ाने िनयु  
झा याने अ थायी अ थापनेवरील तरतुद अपुरी पडत आहे. " थायी अ थापना " 
या लेखाशीषावर तरतुद र  १०,२६,४७,९६७/- िश लक अस याने सदर या 
लेखाशीषा मधून र  २,००,०००/- इतक   र म   " अ थायी अ थापना "  या  
लेखाशीषावर वग करणेबाबत. 

े ीय अिधकारी  यांचेकडील फ ेका/आ१/कािव/८४६/२०१६, द.१४/१०/२०१६ 
रोजीचा ताव 
 
 

िवषय   .  ६ से नं – २२ कडील बाजूस पाईन रोड यमुनानगर कडून येणारा र ता िचकन 
चौकास " सािह यर  अ णा भाऊ साठे चौक "  असे नामकरण करणेबाबत. 

 मा.तानाजी िवठठल खाडे व मा.पवार संगीता शाम  यांचा द.१४/१०/२०१६ 
रोजीचा ताव 

 
 
 
िवषय    .   ७ भाग  १ पीनगर, तळवडे येथील घारजाई मं दर येथे होणा-या वेश दारास 

 "  कै. चं कांत सात पा जवळगी वेश दार  " असे नामकरण करणेबाबत. 
 मा.पौण मा र व  (आ पा) सोनावणे व मा.जाधव साधना रामदास यांचा 

द.१४/१०/२०१६ रोजीचा ताव 
 
 



िवषय  .  ८         – ९ मधील संभाजीनगर व शा नगर मधील चौकांचे पी के यासेस, मे सूया 
इले ीक स, रोटरी लब, लाय स लब, ीमंत जगद गु  साई बाबा ित ान, 
साई सं कार सं था, साई अबोली मिहला बचत गट व ये  नागरीक संघ, साई 
सं कार मिहला बचत गट, साई सुबोध िश ण सं था, कुशा  कदम यूथ सोशल 
फाऊंडेशन या सामािजक सं था चौकांचे सुशोभीकरण कर यास तयार झाले या 
आहेत. तरी  सदर सं थाना संभाजीनगर व शा नगर मधील चौकांचे सुशोभीकरण 
करणेस मा यता   िमळणेबाबत. 

       मा.ठाकरे मंदा कनी अजुन यांचा द. १४/१०/२०१६ रोजीचा ताव 
 
    ----------------------------- 
 
 
ठराव मांक  - २६       िवषय मांक - १ 

दनांक - १४/१०/२०१६       िवभाग -  - 
सुचक :  मा. सायकर अजय शंकरराव               अनुमोदक: मा. जाधव राहु ल गुलाब   
 
                   संदभ :-  मा. सायकर अजय शंकरराव व मा. जाधव राहु ल गुलाब  यांचा 

द.१४/१०/२०१६ रोजीचा ताव 
      भाग . ४ मधील पाईन रोड भाजी मंडई चौक या चौकास. “ ी. संत जगतगु  तुकाराम 

महाराज चौक ” असे नामकरण क न फलक लावणचेे तावास मा यता देणेत येत आहे.      
 
            सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
 
ठराव मांक - २७       िवषय मांक - २ 
दनांक -   १४/१०/२०१६       िवभाग -  - 

सुचक :  मा.पवार संगीता शाम              अनुमोदक: मा.सुलभा रामभाऊ उबाळे  
   

   संदभ :- मा.पवार संगीता शाम व  मा. सुलभा रामभाऊ उबाळे यांचा द.१४/१०/२०१६ 
रोजीचा ताव 

                 भाग . ११ यमुनानगर से नं – २२ मधील पाईन रोड  राजनगर येथील उदयानास 
 “ हदूहदयस ाट बाळासाहेब ठाकरे उदयान  ”  असे नामकरण करणचेे तावास मा यता 
देणेत येत आहे. 

 
         सदर  ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 



 
ठराव मांक - २८       िवषय मांक - ३ 
दनांक - १४/१०/२०१६      िवभाग -  - 

सुचक :  मा.िचखले (मराठे) अि नी सिचन              अनुमोदक: मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 
 

                 संदभ :- मा.िचखले (मराठे) अि नी सिचन व मा.बो-हाडे शुभांगी संजय यांचा 
द.१४/१०/२०१६ रोजीचा ताव 

                 ठराव  २१ द. १८/११/२०१५ अ वये भाग  १३ मधील मधुकर पवळे मैदान येथील 
आर. सी. सी गॅलरीला “ व. बाळासाहेब ठाकरे  ”  असे नामकरण करणेत आलेले आह.े 
याऐवजी  “ हदूहदयस ाट बाळासाहेब ठाकरे े क गॅलरी  ”   असे नामकरण करणचेे 

तावास मा यता देणेत येत आहे. 
  

     सदर  ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
 
ठराव मांक - २९      िवषय मांक - ४ 
दनांक - १४/१०/२०१६      िवभाग -  शासन िवभाग 

सुचक :  मा.तानाजी िवठठल खाडे                        अनुमोदक:मा.मासुळकर समीर मोरे र              
 

      संदभ :-  े ीय अिधकारी  यांचेकडील फ ेका/१/कािव/९७५/२०१६, द. १४/१०/२०१६ 
रोजीचा ताव 

       िचखली पेठ  २० येथील भाजी मंडई मधील गाळे ११ मिहने कालावधीसाठी भाडेत वावर 
िवतरण करणेची सव कायवाही रदद करणेस व न ाने अज मागिव यांत येवून कायवाही 
करणेस मा. आयु  सो. यांनी मा यता दलेली अस यामुळे सदर भाजी मंडईतील गाळा / 
चौथरा पोटी मनपाकडे जमा केलेली भाडे र म परत करणेकामी "इतर खच" या 
लेखाशीषावर तरतुद अपुरी अस याने फ े ीय कायालय शासन िवभागाकडील "मनपा 
िमळकतीची पाणीिबल"े या लेखािशषावर सन २०१६-१७ करीता तरतुद र. . 
९०,००,०००/- इतक  तरतूद आहे. सदयि थतीत सदर तरतुद खच  झालेली नस यामुळे 
सदर या लेखािशषा मधून र. . ८,००,०००/- इतक  र म " इतर खच " या लेखािशषावर 
वग करणचेे तावास मा यता देणेत येत आहे. 

 सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता ठरावानुसार कायवाही करणेत यावी. 
 

     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
 
 
 



ठराव मांक - ३०      िवषय मांक - ५ 
दनांक - १४/१०/२०१६      िवभाग -  आरो य िवभाग 

सुचक :  मा.तानाजी िवठठल खाडे                        अनुमोदक:मा.मासुळकर समीर मोरे र                  
 

      संदभ :- े ीय अिधकारी  यांचेकडील फ ेका/आ /१/कािव/८४६/२०१६, द.१४/१०/२०१६ 
रोजीचा ताव 

                फ  े ीय  कायालय  आरो य   िवभागात कोपा/ पासा या पदाचे कमचारी कायरत आहेत. 
सदर कमचा-यांचे वेतन  अदा करणेकामी " अ थायी अ थापना " या लेखाशीषातून तरतुद 
टाकणेत येते परंतु  उप व शोधपथक हे पद न ाने िनयु  झा याने अ थायी अ थापनेवरील 
तरतुद अपुरी पडत आहे. " थायी अ थापना " या लेखाशीषावर तरतुद र  
१०,२६,४७,९६७/- िश लक अस याने सदर या लेखाशीषा मधून र  २,००,०००/- इतक   
र म   " अ थायी अ थापना "  या  लेखाशीषावर वग करणचेे तावास मा यता देणेत येत 
आहे. 

 सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता ठरावानुसार कायवाही करणेत यावी. 
 

     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव मांक - ३१      िवषय मांक - ६ 
दनांक - १४/१०/२०१६      िवभाग -  - 

सुचक :  मा.तानाजी िवठठल खाडे                         अनुमोदक: मा.पवार संगीता शाम   
 

      संदभ :- मा.तानाजी िवठठल खाडे व मा.पवार संगीता शाम  यांचा द.१४/१०/२०१६ 
रोजीचा ताव 

                   से नं – २२ कडील बाजूस पाईन रोड यमुनानगर कडून येणारा र ता िचकन चौकास  
  " सािह यर  अ णा भाऊ साठे चौक "  असे नामकरण करणचेे तावास मा यता देणेत येत 

आहे. 
     सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव मांक - ३२      िवषय मांक - ७ 
दनांक - १४/१०/२०१६      िवभाग -  - 

सुचक :  मा.पौण मा र व  (आ पा) सोनावण े                       अनुमोदक: मा.जाधव साधना रामदास 

 
               संदभ :- मा.पौण मा र व  (आ पा) सोनावणे व मा.जाधव साधना रामदास यांचा  

द.१४/१०/२०१६ रोजीचा ताव 
             भाग  १ पीनगर, तळवडे येथील घारजाई मं दर येथे होणा-या वेश दारास " कै. चं कांत 

सात पा जवळगी वेश दार " असे नामकरण करणचेे तावास  मा यता देणेत येत आहे. 
 
    सदर  ठराव सवानुमते मा य झाला. 



 
 

ठराव मांक - ३३      िवषय मांक - ८ 
दनांक - १४/१०/२०१६      िवभाग -  - 

सुचक :  मा.जाधव साधना रामदास                                         अनुमोदक: मा.पौण मा र व  (आ पा)    
सोनावणे             

 
                 संदभ :- मा.ठाकरे मंदा कनी अजुन यांचा द. १४/१०/२०१६ रोजीचा ताव 
                     – ९ मधील संभाजीनगर व शा नगर मधील चौकांचे पी के यासेस, मे सूया 

इले ीक स, रोटरी लब, लाय स लब, ीमंत जगद गु  साई बाबा ित ान, साई सं कार 
सं था, साई अबोली मिहला बचत गट व ये  नागरीक संघ, साई सं कार मिहला बचत गट, 
साई सुबोध िश ण सं था, कुशा  कदम यूथ सोशल फाऊंडेशन या सामािजक सं था चौकांचे 
सुशोभीकरण कर यास तयार झाले या आहेत. तरी  सदर सं थाना संभाजीनगर व शा नगर 
मधील चौकांचे सुशोभीकरण करणेचे तावास  मा यता देणेत येत आहे. 

              
    सदर  ठराव सवानुमते मा य झाला. 

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

  (ठाकरे मंदा कनी अजुन) 
अ य  

    फ भाग सिमती,िनगडी 
 

जा. . फ ेका/सभा/कािव/९९६/२०१६. 
दनांक :   १८/१०/२०१६            सही/-  

              शासन अिधकारी  
             तथा 
     सिचव( सभाशाखा ) 
       फ भाग सिमती 
 

 


