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 पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८ 
ब भाग सिमती, चचवड ४११ ०३३ 

कायपि का . ८ 
सभावृ ांत  

दनांक :-  १९/१०/२०१६            वेळ :- द.ु १२.३०  वा. 
 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार दनांक 
१९/१०/२०१६ रोजी द.ु १२.३० वा. ब भाग कायालयाचे छ पती िशवाजी महाराज सभागृहाम ये 
आयोिजत करणेत आली होती.  तुत सभेस खालील माणे स मा. नगरसद य उपि थत होते. 

१. मा.आशाताई ाने र  सुयवंशी      अ य ा  
२. मा. शमीम पठाण     
३. मा..को-हाळे अनंत सुभाष      
४. मा.साबळे छाया जग ाथ  
५. मा.जगताप िवमलताई सुरेश 
६. मा.बारणे िनलेश िहरामण  
७. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब  
८. मा.पवार यमुनाताई रमणनाना  
९. मा.गायकवाड िवनय उफ िवनायक रमेश 
१०. मा.कलाटे वाती मयुर  
११. मा.शरद मािणकचंद लुणावत  ि वकृत सद य  
१२. मा.िगरीष ाने र शेडग े ि वकृत सद य     
१३. मा.गोर  दशरथ पाषाणकर  ि वकृत सद य  

 
यािशवाय खालील माणे अिधकारी / कमचारी उपि थत होते. 

मा.सुभाष माछरे – ेि य अिधकारी ब े ीय कायालय,    मा.र व  जाधव शासन अिधकारी तथा सिचव 
सभाशाखा,   मा.देव णा  गटटुवार, - कायकारी अिभयंता, थाप य िवभाग, मा.एम.एस.मोरे – कायकारी अिभयंता, 
िवदयुत िवभाग, मा.डॉ.जॉन सुिनल, एस.एम.ओ, तालेरा णालय मा.एम.एम.इनामदार, लेखािधकारी , ब े ीय 
कायालय ,   मा.सी.बी.क डे – उपअिभयंता, थाप य , मा..सी.एन.धानोरकर – उपअिभयंता, थाप य िवभाग,  
मा.एस.एन.वाघ – उपअिभयंता, थाप य िवभाग, मा.एकनाथ पाटील – उपअिभयंता िवदयुत िवभाग,  मा.राज  डंुबरे 
– उपअिभयंता, जलिनसारण िवभाग,  मा.पारोल के.बी. मु य आरो य िन र क , आरो य िवभाग  ब े ीय कायालय  
मा.आर.पी.कोतवाल -  डा पयवे क, डा िवभाग ब े ीय कायालय  इ यादी.  

सव थम मा. सभा य  सौ.आशाताई सुयवंशी यांनी उपि थतांचे वागत क न  सभेचे कामकाजास 
सु वात  केली. 

अ) तदनंतर मागील कायपि का . ७,  द. २१/०९/२०१६  रोजी झाने या सभेचा सभावृ ांत 
कायम करणेत आ याच े मा.अ य  यांनी  कट केले.  
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ठराव . ५१              िवषय . १ 
द.  १९/१०/२०१६       िवभाग – थाप य ब े ीय कायालय   

सुचक :  मा.िनलेश बारणे              अनुमोदक: मा.िवमलताई सुरेश जगताप    
संदभ :- मा.िनलेश बारणे यांचा  दनांक १०/८/२०१६  रोजीचा ताव.     

 भाग मांक ४९ स.नं.९ मधील बापूजीबुवानगर थेरगांव येथे पपरी चचवड 
महानगरपािलके या वतीने सु   कर यात येणा-या णालयाचे भुिमपूजन नुकतेच कर यात आले या 

णालयाचा फायदा येथील थािनक गरजू णांना होणार आह.े  तरी सदर णालयास हदूहदय स ाट  
मा.बाळासाहेब  ठाकरे मृित णालय असे नांव देणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत या तावाचा 
िवचार  करणे  

(  िवषय मांक १ चा िवचार पुढील सभे यावेळी करणेत यावा) . 
   सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 
ठराव . ५२              िवषय . २ 
द. १९/१०/२०१६       िवभाग – थाप य ब े ीय कायालय     

सुचक :  मा. अनंत को-हाळे          अनुमोदक: मा िनलेश बारणे       
संदभ :- मा. अनंत को-हाळे यांचा  दनांक २१/९/२०१६  रोजीचा ताव.  

 मोरया गोसावी डांगणाम ये प रसरातील नागरीकांसाठी वाचनालय मनपातफ चालु कर यात 
आले असून, या वाचनालयास बोधनकार ठाकरे असे नांव देणेकामी या तावाचा िवचार  करणे  

(  िवषय मांक २ चा िवचार पुढील सभे यावेळी करणेत यावा) . 
    सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला.      
 
ठराव . ५३              िवषय . ३ 
द. १९/१०/२०१६   िवभाग –  ब े ीय कायालय शासन िवभाग    

सुचक :  मा.शमीम पठाण     अनुमोदक: मा.यमुनाताई पवार       
संदभ :- .ब /े शा/१/कािव/७७६/२०१६, दनांक १४/१०/२०१६ रोजी  
           मा. ेि य  अिधकारी यांचा ताव . . 

मा.आयु  यांचेकडील आदेश मांक वमअक/२/कािव/०९/२०१६, दनांक २८/९/२०१६ अ वये 
मा. ेि य अिधकारी ब े ीय कायालय यांची दनांक ३ ऑ ट बर २०१६ ते दनांक ६ ऑ ट बर २०१६ 
या दर यान व छ भारत अिभयानाची भावी अंमलबजावणी कर या या दृ ीने United Service  
Institution Of India Rao Tula Marg ,New Delhi  येथे िश णास नामिनदिशत कर यात आले 
होते. यानुसार ते सदर िश णास उपि थत झाले असून यांना तेथे उपि थत रहाणेकामी येणा-या खचाची 
िबले संबंधीत अिधका-यांनी आपले स या या िवभागात उपल ध असले या “ वास भ ा” या 
लेखािशषाखाली खच  टाकावी असे आदेश आहेत. यानुसार यांनी सदर द ली येथील िश णासाठी 
उपि थत रहाणेकामी येणा-या खचाची िबले सादर के यास ब े ीय कायालय शासन िवभागाकडील 

वासभ ा या लेखािशषावर सन २०१६-२०१७ करीता र. .१५,०००/- इतक  तरतुद कर यात आली 
असून, आज अखेर र. .१४,८९५/- इतका खच झाला असून, र. .१०५/- इतक  र म िश लक आह.े 

शासन िवभागाकडील वास भ ा या लेखािशषावर तरतुद कमी पडत अस याने सदर लेखािशषावर 
आणखी र. .५०,०००/- तरतुद वग करणे आव यक आह.े ब े ीय कायालय शासन िवभागाकडील वाहन 
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इंधन (अिधकारी) या लेखािशषावर सन २०१६-२०१७ करीता र. .५,००,०००/- इतक  तरतुद कर यात 
आलेली आह.े  माहे  स टबर  २०१६ अखेर र. .५८,०००/- इतका खच झालेला असून, र. .४,४२,०००/- 
इतक  र म िश लक  आह.े सदर लेखािशषाव न वास भ ा या लेखािशषावर र. .५०,०००/- इतक  
तरतुद वग करणे गरजेचे आह.े 

ब े ीय कायालय शासन िवभागाकडील वास भ ा या लेखािशषावर तरतुद कमी पडत 
अस याने सदर लेखािशषावर आणखी र. .५०,०००/- इतक  तरतुद शासन िवभागाकडील (अिधकारी) 
या लेखािशषावरील िश लक असले या तरतुद र. .४,४२,०००/- मधून र. .५०,०००/- वास भ ा या 
लेखािशषावर तरतुद वग करता येईल.  

व रल तरतुद वग करणेकामी महारा  महानगरपािलका अिधिनयम मधील कलम १०३ ब  
अनुसुची करण ७ (२) व मा. थायी सिमती ठराव मांक ६२८४, दनांक १६/९/२००८  तसेच 
मा.महापािलका सभा ठराव मांक ५०७, दनांक २०/१०/२००८ नुसार यथा तािवत र. .५०,०००/- 
इतक  वास भ ा लेखािशषकावर तरतुद वग करणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े 

   सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला.   
 

वरील माणे सभेचे कामकाज झाल े मा. सुयवंशी आशा ाने र यांनी सव उपि थतांचे आभार 
मानून सभा संप याचे जािहर केल.े  
 

         सही/- 
[आशाताई ाने र सुयवंशी ] 

अ य  
ब भाग सिमती, चचवड 

 
पपरी चचव महानगरपािलका, 

ब भाग कायालय, चचवड ३३ 
जा. . ब /ेसभाशाखा/२/कािव/ ५४९ /२०१६. 
दनांक :   ०५ / ११ /२०१६     

                                                             सही/- 
 शासन अिधकारी तथा 
 सिचव(  सभाशाखा ) 

ब भाग सिमती 
त -सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी  

यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना   


