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

सभावृ ांत 
कायपि का . ३ 

दनांक :- २१/०५/२०१४            वेळ :- द.ु १२.०० वा. 
 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार दनांक 
२१/०५/२०१४ रोजी द.ु १२.०० वा. ब भाग कायालयाचे छ पती िशवाजी महाराज सभागृहाम ये 
आयोिजत करणेत आली.  तुत सभेस खालील माणे स मा. नगरसद य उपि थत होते. 

 

 
१. मा. शमीम पठाण      सभा य  
२. मा. सुयवंशी आशा ाने र 
३. मा. चचवडेपाटील आि नी गजानन    
४. मा. को-हाळे अनंत सुभाष     
५. मा. गावडे जय ी वसंत 
६. मा. साबळे छाया जग ाथ     
७. मा. जगताप िवमलताई सुरेश     
८. मा. पवार अ पा उफ संपत ानोबा      
९. मा. बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
१०. मा. पवार यमुनाताई रमणनाना    
११. मा. गायकवाड िवनय उफ िवनायक रमेश 
१२. मा. कलाटे वाती मयूर 
 

खालील माणे अिधकारी / कमचारी उपि थत होते. 
 

मा. े ीय अिधकारी सुभाष माछरे, . शासन अिधकारी भगवान बो हाडे, लेखािधकारी-
एस.टी. आ हाळे,  मा. कायकारी अिभयंता – र व  दुधेकर,  गोपाळ चचवडे,  उपअिभयंता,- के. डी. 
फुटाण,े एस.एम. कुदळे, एन. आर. िनबाळकर,  ही.एन.देसल,े एम.एम. च हाण, सहा. आरो यािधकारी 
- जे.एस. जानकर, एस.एस. कुलकण ,  जी.एस. देशपांडे, उ ान - डी. के. बैचे  इ यादी.  

- - - - - -  
 

(सभा भरवणेसाठी नेमले या वेळी मा. सभापती सभागृहात उपि थत न हते.) 
 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक - मा. पवार यमुनाताई रमणनाना                  अनुमोदक- मा. कलाटे वाती मयूर 
 

सभा भरवणेसाठी नेमले या वेळी मा. सभापती अप रहाय कारणामुळे सभागृहात उपि थत 
नसलेने, उपि थत स मा. सद यांमधून मा. शमीम पठाण यांची सभे या अ य थानी िनवड करणेत 
यावी. 

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
 

(मा. शमीम पठाण यांनी सभेचे अ य थान  ि वकारल.े) 
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सव थम मा. सभा य  मा. शमीम पठाण यांनी उपि थतांचे वागत केले व सभेचे कामकाजास 
सु वात झाली. 
  

द. २८/०४/२०१४  (कायपि का .१)  रोजी झाले या सभेचा  
सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा. सभा य  यांनी कट केल.े 
 

उपि थत स मा सद यांचे संमती माणे खालील ऐनवेळचे िवषय सभा कामकाजात दाखल क न 
घेणेत आल.े 

 

िवषय . २ भाग . ४२ भाटनगर भागामधील रा  िनवास शाळे या जागेवर निवन बांधकाम 
करणेकामी मंजुरी देणबेाबत. 

िवषय . ३ ब भाग े ातील भाग . २०,२१,२२,२३,२४,४९,५०,५२,५३ मधील  ॉम 
वॉटर चबस  साफ सफाई क न गाळाची वाहतुक करणेबाबत. 

 
ठराव . ३          िवषय . १  
द. २१/०५/२०१४          िवभाग  : स मा सद यांचा िवषय 

सुचक : मा. गायकवाड िवनय उफ िवनायक रमेश       अनुमोदक: मा. चचवडेपाटील आि नी गजानन 
संदभ : मा. गायकवाड िवनय उफ िवनायक रमेश यांचे द. ०४/०४/२०१४ रोजीचे प . 

भाग . ५३, वाकड, या भागात कै. चधाजी ध डीबा भुमकर यांची स ह नं. १४० म ये 
एकूण १ ह.े २६ आर जागा होती. यापैक  ६० गुंठे जमीन ही नवीन र ते भूसंपादनम ये गेली आह.े  कै. 
चधाजी ध डीबा भुमकर हे वाकड येथील जे  सामािजक कायकत होते. यांचा सामािजक कायात मोठा 

सहभाग असायचा स ह नं.१४० म ये होत असले या चौकास यांची मृती तेथील रिहवाशां या नेहमी 
मरणात रहावी यासाठी या चौकाला कै. चधाजी ध डीबा भुमकर (चौक)  असे नांमकरण कर यास 

मा यता देणते येत आह.े 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 
ठराव . ४          िवषय . २  
द. २१/०५/२०१४          िवभाग  : स मा सद यांचा िवषय 

सुचक : मा. साबळे छाया जग ाथ       अनुमोदक : मा. सुयवंशी आशा ाने र 
संदभ : मा. साबळे छाया जग ाथ यांचे द. २१/०५/२०१४ रोजीचे प . 

. . ४२ भाटनगर भागाम ये समाज मं दराची जागा असून स ा या जागेवर रा िनवास 
क प बांध यात आला आह.े  रा िनवास थलांतर क न या ठकाणी तीन मजली इमारत बांधून 
ाऊंड,  पहीला मजला, दुसरा मजला, इमारत बांधून येक मज यावर एक वाचनालय, ायामशाळा 

व िमट ग हॉल या जागेवर बांधून िमळणे गरजेचे आह.े  यापूव  झो.िन.पू. िवभागाकडे  मािहती कळवून 
काम चालू करणेकामी िनवेदन दले होते. परंतू सदर जागेची पाहणी क न तांि क अडचण दाखवून 
िवषय नामंजूर केला होता. तथािप या इमारतीचा िवषय सामािजक असलेने सदर िवषयास मंजूरी देणेत 
येत आह.े  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव . ५             िवषय . ३  
द. २१/०५/२०१४             िवभाग  : आरो य िवभाग, ब ेि य कायालय 

सुचक : मा. साबळे छाया जग ाथ          अनुमोदक : मा. सुयवंशी आशा ाने र 
संदभ : ब. .ेका./०५/कािव/३१२/२०१४, द. २१/०५/२०१४ रोजीचे प . 
मा. े ीय अिधकारी यांनी  िशफारस केले माणे 
 

ब े ीय कायालय काय े ातील ॉम वॉटर चबस साफ-सफाई क न गाळाची वाहतूक 
करणेबाबत खचाचे अंदाजप क मा. कायकारी अिभयंता, थाप य िवभाग यांचेकडून मागिवणेत आलेला 
आह.े ब े ीय कायालयातील भाग मांक २०,२१,२२,२३,२४,४९,५०,५२,५३ मधील  एकूण 
१८९९  ॉम वॉटर चबस साफ-सफाई क न गाळाची वाहतूक करणेबाबत कामकाजासाठी एकूण 
अंदाजे र. . ८,४२,००५/- (अ री र. . आठ लाख बेचाळीस हजार पाच फ ) इतका खच अपे ीत 
असलेबाबत कळिवले आह.े 
  यानुसार ब ेि य कायालयातील ॉम वॉटर चबस साफ-सफाई क न गाळाची वाहतूक 
करणेबाबत कामकाजाक रता उपरो  अंदाजप कात र. . ८,४२,००५/- इतका खच अपे ीत आह.े 

सन २०१४-१५ क रता ॉम वॉटर चबस साफ-सफाई क न गाळाची वाहतूक करणेबाबत 
कामकाजाक रता उपरो  अंदाजप क य तरतूद ब े ीय कायालय, आरो य िवभागाकडील नाले साफ-
सफाई या लेखाशीषावर र. .२०,००,०००/- इतक  कर यात आलेली आह.े  सदर बाबत शास कय 
मा यतेकामी अवलोकन करणेत येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

वरील माणे सभेचे कामकाज झाले मा. सभा य ा मा. शमीम पठाण  यांनी सव उपि थतांचे 
आभार मानून सभा संप याचे जाहीर केल.े 

    सही/- 
       [ शमीम पठाण  ]                                                                     

सभा य                                                              
 ब भाग सिमती, चचवड 

 
 पपरी चचव महानगरपािलका, 
ब भाग कायालय, चचवड ३३ 
जा. . ब /२/कािव/५७/२०१४. 
दनांक : ५/०६०२०१४ 

  सही/- 
शासन अिधकारी तथा 
सिचव(  सभाशाखा ) 

ब भाग सिमती 
 

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


