पपरी चचवड महानगरपािलका, फ भाग कायालय
कायपि का मांक ६
सभावृ ांत
दनांक:- १२/०८/२०१६

वेळ.दुपारी १२.०० वा.

------------------------------------------------------------------------------------------------------पपरी

चचवड महानगरपािलके ची मा.“फ”

भाग सिमतीची मािसक सभा

१२/०८/२०१६ रोजी दुपारी १२.०० वाजता “फ”

दनांक

े ीय कायालयातील "राजष शा महाराज

सभागृहात" आयोिजत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य/सद या व ि वकृ त सद य
उपि थत होते.

१.

मा. ठाकरे मंदा कनी अजुन

सभापती

२.

मा. पौण मा र व (आ पा) सोनावणे

सद य

३.

मा. साने वाती मोद

सद य

४.

मा. सायकर अजय शंकरराव

सद य

५.

मा. जाधव साधना रामदास

सद य

६.

मा.बिहरवाडे नारायण सदािशव

सद य

७.

मा. मंगलाताई अशोक कदम

सद य

८.

मा. पवार संगीता शाम

सद य

९.

मा. तानाजी िवठठल खाडे

सद य

१०.

मा.बो-हाडे शुभांगी संजय

सद य

११.

मा.(िचखले) मराठे अि नी अिजत

सद य

१२.
१३.

मा. मासुळकर समीर मोरे र
मा.भालेकर पंकज द ा य

सद य
ि वकृ त सद य

१४.

मा.पवार िजत हनुमंत

ि वकृ त सद य

१५.

मा. भालेकर िवण महादेव

ि वकृ त सद य

यािशवाय ी. मनोज लोणकर ( शासन अिधकारी तथा े ीय अिधकारी), ी. सितश इं गळे
(कायकारी अिभयंता थाप य ),

ी.

िवण घोडे (कायकारी अिभयंता िवदयुत )

िपरजादे (कायकारी अिभयंता पाणीपुरवठा )

ीमती.

ी. गायकवाड शहाजी ( उपअिभयंता थाप य),

ी. िलयाकत

भावती गाडेकर (कायालयीन अिध क),

ी. नरोटे एस.एस. ( उपअिभयंता थाप य),

ी. िशक डी.जे. (सहा. आरो यािधकारी ) , ी. कु लकण एस.एस. (मु य आरो य िनरी क )
अतुल जोशी (किन अिभयंता पाणीपुरवठा),

ी.

ी. वायाळ एल.ए. (किन अिभयंता जलिन:सारण),

ाज ा ग हाणे ( किन अिभयंता उदयान सहा यक),

ी. तुकाराम िगरमकर मु य िलपीक, सुभाष

पवार ( डा पयवे क), इ. अिधकारी सभेस हजर होते.
ी. मनोज लोणकर यांनी क शासनाने देशातील सव शहरातील नागरीकांना व छ
पयावरण व चांगले आरो य िमळावे या करीता शहरांना व छतेची सवय व शहरातील सव
नागरीकांना शौचालयाची सुिवधा उपल ध क न दे याचे येय गाठ यासाठी दनांक २/१०/२०१४
पासुन व छ भारत अिभयान ( नागरी) अंतगत हगणदारी मु
कर याचे उ ी

िनि त के लेले आहे यािवषयी मािहती दली.

(Open Defecation Free) शहरे

सव थम मा. सभा य

मा. सौ. मंदा कनी अजुन ठाकरे यांनी उपि थतांचे वागत क न सभेचे

कामकाज सु करणेस अनुमती दली.
अ. कायपि का मांक ५ दनांक ०८/०७/२०१६ रोजी झालेचा सभावृ ांत कायम करणेत येत
आहे असे मा. अ य यांनी कट के ले.
िवषय

. १ क शासनाने देशातील सव शहरातील नागरीकांना व छ पयावरण व चांगले
आरो य िमळावे या करीता शहरांना व छतेची सवय व शहरातील सव नागरीकांना
शौचालयाची सुिवधा उपल ध क न दे याचे येय गाठ यासाठी दनांक
२/१०/२०१४ पासुन

व छ भारत अिभयान ( नागरी) संपूण देशाम ये

राबिव याची घोषणा के लेली आहे. तसेच महारा शासनाने देखील प
२०१५/ . .२३/निव/३४ दनांक १५/५/२०१५ अ वये क

. वभाअ/

शासनाचे धत वर

व छ भारत अिभयान (नागरी ) राबिव याचे ठरवून दनांक २/१०/२०१७ पयत
हगणदारी मु

(Open Defecation Free) शहरे कर याचे उ ी

आहे. तसेच मा. आयु

यांचेकडील प

िनि त के लेले

. मातवी/१२/कािव/९६/२०१६, दनांक

१/४/२०१६ अ वये दनांक २/१०/२०१७ पूव ट याट याने पपरी चचवड शहर
हगणदारी मु

कर याचे उ ी

कायालय काय े ातील
कॉलनी हे दोन

भाग

िनि त के लेले आहे. या अनुषंगाने फ
. ९ संभाजीनगर,

भाग हगणदारी मु

करणेबाबत या

हा

. २८

मासुळकर

(Open Defecation Free) जािहर

कर यास मा यता देणेत आलेली आहे. याच माणे फ
. ११ यमुनानगर

भाग

े ीय

भाग हगणदारी मु

े ीय काय े ातील

भाग

(Open Defecation Free)

तावास मा यता देणेबाबत मा. े ीय अिधकारी यांचा

ताव

मा. सभापती यांचे संमतीने खालील माणे िवषय ऐनवेळी सभा कामकाजाम ये दाखल क न
घेणेत आले.
िवषय

.२

भाग . २८ मासुळकर कॉलनी िझरो बॉईज चौकातील ायामशाळे ची इमारत
ये नाग रकांना िवरं गुळा क ासाठी देणेस मा. आयु सो यांनी मा यता देणेत
आलेली आहे सदर इमारतीस “कै . बबनराव ऊफ आ णा कापसे

ये

नाग रक

िवरं गुळा क ” असे नामकरण करणेबाबत.
मा. ठाकरे मंदा कनी अजुन व मा. मासुळकर समीर मोरे र यांचा
१२/८/२०१६ रोजीचा ताव.
िवषय

.३

द.

पपरी चचवड महानगर पािलके या वतीने के .एस.बी. चौक चचवड या ठकाणी
राजष छ पती शा महाराज यांचे भ असे िश प उभार यात आलेले आहे.

यालगत न ाने उडडाणपूल उभार यात येत आहे.

या उडडाणपुलास “राजष

छ पती शा महाराज उडडाणपूल” असे नामकरण करणेबाबत.
मा.बिहरवाडे नारायण सदािशव व मा. साने वाती मोद यांचा द. १२/८/२०१६
रोजीचा
िवषय

ताव.

. ४ फ भाग सिमती मधील ठराव

मांक ३३ दनांक १३/८/२०१४ रदद क न “मनपा

शाळा मांक ९०,९१” हेच नामकरण करणेबाबत...
मा. साने वाती मोद व मा. जाधव साधना रामदास यांचा द. १२/८/२०१६
रोजीचा ताव.
िवषय . ५

भाग . ५ कु दळवाडी जाधववाडी येथील खालील माणे नामकरण करणेबाबत.
१. व ताद कै . नथोबा दगडू आहेर चौक जाणता राजा ित ान आहेरवाडी िचखली
२. ी. वीर महाराज मं दर, कु दळवाडी
३. वामी समथ सेवा क व बाळसं कार क , से टर नं १६ राजे िशवाजीनगर
४. ी. पवनपु हनुमान मं दर
मा. साधना रामदास जाधव व मा. ी. वाती मोद साने यांचा द. १२/८/२०१६
रोजीचा ताव.

िवषय . ६

भाग . ४ िशवतेजनगर येथील खाणीजवळ गणपती िवसजन घाट तयार करणे.
येथे मनपा माफत मंडप , ब ट ग,िवदयुत, संर ण, जीवर क व इतर व था
करणेबाबत.
मा. बिहरवाडे नारायण सदािशव व मा. सायकर अजय शंकरराव यांचा द.
१२/८/२०१६ रोजीचा ताव.

िवषय . ७

भाग . १ पीनगर तळवडे येथील बंद वाचनालया या खोलीचा वापर ये
नाग रकांना ता पुर या व पात देणेबाबत.
मा. पौ णमा र व (आ पा) सोनवणे व मा. जाधव साधना रामदास यांचा द.
१२/८/२०१६ रोजीचा ताव.

िवषय . ८

राज ी छ पती शा महाराज जयंती महो सव सन २०१६ अनुषंगाने मंडप िवषयक
कामे करणे. या कामास येणा-या अंदाजप क य खच र. . ४,९९,७००/- या खचास
मा यता देणेबाबत.
कायकारी अिभयंता ( था) यांचेकडील फ ेका/ था/कािव/७६८ द. ९/८/२०१६
रोजीचा ताव.

िवषय . ९

भाग
“साई

मांक ९ येथील न ाने बांध यात आले या जलतरण तलावाचे नामकरण
अ वाम रन

ि व मं ग

पू ल,

संभाजीनगर

(Sai

Aquamarine

Swimming Pool, Sambhajinagar)” असे नामकरण करणेबाबत.
मा. मंगलाताई अशोक कदम व मा. बिहरवाडे नारायण सदािशव यांचा द.
१२/८/२०१६ रोजीचा ताव.

ठराव . १४

िवषय . १

द. १२/०८/२०१६

िवभाग – आरो य

सुचक:- मा.ठाकरे मंदा कनी अजुन
संदभ:- े ीय अिधकारी यांचेकडील
रोजीचा ताव.
िवषय -

अनुमोदक:- मा. बिहरवाडे नारायण सदािशव
मांक फ ेका/आ.२/कािव/८६६/२०१६ दनांक ८/८/२०१६

क
शासनाने देशातील सव शहरातील नागरीकांना व छ पयावरण व चांगले
आरो य िमळावे या करीता शहरांना व छतेची सवय व शहरातील सव नागरीकांना
शौचालयाची सुिवधा उपल ध क न दे याचे येय गाठ यासाठी दनांक
२/१०/२०१४ पासुन

व छ भारत अिभयान ( नागरी) संपूण देशाम ये

राबिव याची घोषणा के लेली आहे. तसेच महारा शासनाने देखील प
२०१५/ . .२३/निव/३४ दनांक १५/५/२०१५ अ वये क

. वभाअ/

शासनाचे धत वर

व छ भारत अिभयान (नागरी ) राबिव याचे ठरवून दनांक २/१०/२०१७ पयत
हगणदारी मु

(Open Defecation Free) शहरे कर याचे उ ी

आहे. तसेच मा. आयु

यांचेकडील प

िनि त के लेले

. मातवी/१२/कािव/९६/२०१६, दनांक

१/४/२०१६ अ वये दनांक २/१०/२०१७ पूव ट याट याने पपरी चचवड शहर
हगणदारी मु

(Open Defecation Free) कर याचे उ ी िनि त के लेले आहे.

या अनुषंगाने फ

े ीय कायालय काय े ातील भाग

. २८ मासुळकर कॉलनी हे दोन

भाग हगणदारी मु

. ९ संभाजीनगर, भाग
(Open Defecation

Free) जािहर कर यास मा यता देणेत आलेली आहे .
याच माणे फ े ीय काय े ातील भाग . ११ यमुनानगर या वॉड /
भागाम ये नाग रक उघडयावर शौचास जात अस याचे दसून येत नाही. या तव
भाग

. ११ यमुनानगर हा वॉड / भाग हगणदारी मु

(Open Defecation

Free) जािहर करणे.
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.
---िवषय . २

ठराव . १५
द. १२/०८/२०१६

िवभाग –

सुचक:- मा. ठाकरे मंदा कनी अजुन
अनुमोदक:- मा. मासुळकर समीर मोरे र
संदभ:- मा. ठाकरे मंदा कनी अजुन व मा. मासुळकर समीर मोरे र यांचा द. १२/८/२०१६
रोजीचा ताव.
िवषय -

भाग . २८ मासुळकर कॉलनी िझरो बॉईज चौकातील ायामशाळे ची इमारत
ये नाग रकांना िवरं गुळा क ासाठी देणेस मा. आयु सो यांनी मा यता देणेत
आलेली आहे सदर इमारतीस “कै . बबनराव ऊफ आ णा कापसे
िवरं गुळा क ” असे नामकरण करणे.
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.

ये

नाग रक

ठराव . १६

िवषय . ३

द. १२/०८/२०१६

िवभाग –

सुचक:- मा.बिहरवाडे नारायण सदािशव

अनुमोदक:- मा. साने वाती मोद

संदभ:- मा.बिहरवाडे नारायण सदािशव व मा. साने वाती मोद यांचा द. १२/८/२०१६ रोजीचा
ताव.
िवषय -

पपरी चचवड महानगर पािलके या वतीने के .एस.बी. चौक चचवड या ठकाणी
राजष छ पती शा महाराज यांचे भ असे िश प उभार यात आलेले आहे.
यालगत न ाने उडडाणपूल उभार यात येत आहे.

या उडडाणपुलास “राजष

छ पती शा महाराज उडडाणपूल” असे नामकरण करणे.
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.
---

ठराव . १७

िवषय . ४

द. १२/०८/२०१६

िवभाग –

सुचक:- मा. साने वाती मोद
अनुमोदक:- मा. साधना जाधव रामदास
संदभ:- मा. साने वाती मोद व मा. जाधव साधना रामदास यांचा द. १२/८/२०१६ रोजीचा
ताव.
िवषय -

फ े ीय कायालय भाग . ३ मधील िचखली येथील आर ण
नं. १६४४ येथील जागेवर मनपाकडु न शाळा इमारतीचे काम

मांक १/९९ गट
तािवत करणेत

आलेले आहे सदर या शाळा इमारतीसाठी “कै . गोपाळ गणपती मोरे , पोिलस
पाटील” असे नामकरण कर याबाबत ठराव

मांक ३३, िवषय

मांक १२ द.

१३/०८/२०१४ रोजी मा यता दे यात आलेली आहे .
तरी सदर ठराव मांक ३३ दनांक १३/८/२०१६ रदद क न शाळे स “मनपा
शाळा मांक ९०,९१” असे नामकरण करणे.
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.
----ठराव . १८
द. १२/०८/२०१६
सुचक:- मा. जाधव साधना रामदास
संदभ:- मा. जाधव साधना रामदास व मा.
रोजीचा ताव.

िवषय . ५
िवभाग –
अनुमोदक:- मा. साने वाती मोद
ी. साने वाती मोद यांचा द. १२/८/२०१६

िवषय -

भाग . ५ कु दळवाडी जाधववाडी येथील खालील माणे नामकरण करणे.
१. व ताद कै . नथोबा दगडू आहेर चौक जाणता राजा ित ान, आहेरवाडी, िचखली
२. ी. वीर महाराज मं दर, कु दळवाडी
३. वामी समथ सेवा क व बाळसं कार क , से टर नं १६ राजे िशवाजीनगर
४. ी. पवनपु हनुमान मं दर
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.
----

ठराव . १९

िवषय . ६

द. १२/०८/२०१६

िवभाग –

सुचक:- मा. बिहरवाडे नारायण सदािशव
अनुमोदक:- मा. सायकर अजय शंकरराव
संदभ:- मा. बिहरवाडे नारायण सदािशव व मा. सायकर अजय शंकरराव यांचा द. १२/८/२०१६
रोजीचा ताव.
िवषय -

भाग . ४ िशवतेजनगर येथील खाणीजवळ शा नगर, पुणानगर, घरकु ल,
िशवतेजनगर येथील घरगुती व सावजिनक गणपती िवसजनासाठी येतात.
सबब भाग . ४ िशवतेजनगर येथील खाणीजवळ गणपती िवसजन घाट तयार
करणे. येथे मनपा माफत मंडप , ब ट ग,िवदयुत, संर ण, जीवर क व इतर व था
करणे.
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.
----

ठराव . २०

िवषय . ७

द. १२/०८/२०१६

िवभाग –

सुचक:- मा. पौण मा र व (आ पा) सोनवणे
अनुमोदक:- मा. जाधव साधना रामदास
संदभ:- मा. पौ णमा र व (आ पा) सोनवणे व मा. जाधव साधना रामदास यांचा द. १२/८/२०१६
रोजीचा ताव.
िवषय भाग . १ पीनगर तळवडे येथील वाचनालय बंद असलेने तेथील खोली
पावसामुळे गैरसोय होणा-या ये नाग रकांना द यास ितचा उपयोग होईल.
तरी
भाग . १ पीनगर तळवडे येथील बंद वाचनालया या खोलीचा वापर
करणेकामी ये नाग रकांना ता पुर या व पात देणे.
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.
--ठराव . २१
द. १२/०८/२०१६

िवषय . ८
िवभाग – थाप य िवभाग

सुचक:- मा. जाधव साधना रामदास
अनुमोदक:- मा. ठाकरे मंदा कनी अजुन
संदभ:- कायकारी अिभयंता ( था) यांचेकडील फ ेका/ था/कािव/७६८ द. ९/८/२०१६ रोजीचा
ताव.

िवषय -

मा. आयु यांचे द. २०/०६/२०१६
. माजसं/४/कािव/८१/२०१६ रोजीचा
आदेश व मा. आयु सो यांची द. १५/०७/२०१६ चे मंजुर टपणीनुसार राज ी
छ पती शा महाराज जयंती महो सव सन २०१६ अनुषंगाने मंडप िवषयक कामे
करणे व साई उदयान, थरमॅ स चौक चचवड या ठकाणी मंडप, खु या, टेबल,
झालर, रो टम, इ. िविवध बाब चा समावेश असलेले कामाचे अंदाजप क
सावजिनक बांधकाम खाते िवभाग पुणे यांचेकडील सन २०१३-१४ या दर
सुचीनुसार तयार के लेले आहे, याचा अंदाजप क य खच र. . ४,९९,७००/- या
खचास मा यता देणे.
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.
----

ठराव . २२

िवषय . ९

द. १२/०८/२०१६

िवभाग –

सुचक:- मा. मंगलाताई अशोक कदम
अनुमोदक:- मा. बिहरवाडे नारायण सदािशव
संदभ:- मा. मंगलाताई अशोक कदम व मा. ठाकरे मंदा कनी अजुन यांचा द. १२/८/२०१६ रोजीचा
ताव.
िवषय -

भाग
“साई

मांक ९ येथील न ाने बांध यात आले या जलतरण तलावाचे नामकरण
अ वाम रन

ि व मं ग

पू ल,

संभाजीनगर

(Sai

Aquamarine

Swimming Pool, Sambhajinagar)” असे नामकरण करणे.
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.
---मािसक सभेम ये उपि थत िविवध िवभागांतील त ारी , कायवाही याबाबत नगरसद यांनी
दले या सूचनांची संबंिधत जबाबदार अिधका-यांनी दखल घेवुन याबाबत वरीत पुतता
करणेबाबत मा. सभापती यांनी सूचना द या. यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जाहीर
के ले.
सही/(ठाकरे मंदा कनी अजुन )
सभापती
फ भाग सिमती
मांक:दनांक:-

फ ेका/सभा/कािव/३४८/२०१६
२२/०८/२०१६

सही/( शासन अिधकारी)
सिचव सभाशाखा
फ े ीय कायालय

