
पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी- ४११०१८ 
क े ीय कायालय 

सभावृ ांत (कायपि का .२७) 
(माहे ऑग ट २०१९ ची मािसक सभा) 

 
दनांक: ०७/०८/२०१९       वेळ: दुपारी १२.०० वाजता 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------  
पपरी चचवड महानगरपािलके या मा.क भग सिमतीची माहे ऑग ट २०१९ ची मािसक सभा 

बुधवार दनांक ०७/०८/२०१९ रोजी सकाळी १२.०० वाजता क ेि य कायालयाचे “ ी.छ पती िशवाजी 
महाराज सभागृह” येथे आयोिजत कर यात आली होती. सदर सभेस खालील माणे स मा.नगरद य/ सद या 
उपि थत होते. 

 
१) मा.बोइनवाड यशोदा काश सभापती 
२) मा.अि नी संतोष जाधव  सद या 
३) मा.लांडगे रिव ल मण  सद य 
४) मा.लांडगे राजे  कसनराव  सद य 
५) मा.ल ढे न ता योगेश  सद या 
६) मा.रा ल हनुमंतराव भोसले सद य 
७) मा.समीर मोरे र मासुळकर सद य 
८) मा.धावडे गोपीकृ ण भा कर  ि वकृत सद य 

 
यािशवाय ी.अ णा बोदडे- ेि य अिधकारी, ी. दलीप आढारी- शासन अिधकारी, ी.वसंत उगल-े

लेखािधकारी, ी.िनतीन देशमुख- कायकारी अिभयंता िव ुत,  ी.कांबळे बी.बी.सहा यक आरो यािधकारी, 
ी.वाईकर-उपअिभयंता ज.िन., ी.िवनायक माने-उपअिभयंता- थाप य, ी.बाळु लांडे-उपअिभयंता िव ुत,  

इ.अिधकारी उपि थत होते.  
 
मा.सभापती यांनी उपि थत स मा.नगरसद य/सद या व अिधकारी/कमचारी यांचे वागत 

क न सभा कामकाज सु  करणेस अनुमती दली.  
 
मा.सभापती यांचे परवानगीने खालील ऐनवेळेचे िवषय सभा कामकाजात दाखल क न 

घे यात आले.  
 

िवषय . १ : मा. रिव बाबासाहेब लांडगे यांचा िवषय 
भाग . ०६ शंभुराजे कॉलनी मधुबन सोसायटी, कृ णमं दर समोर न ाने 

झाले या कॉलनीचे नामकरण देणेबाबत.  
 

िवषय . २ : मा.अि नी सतंोष जाधव यांचा िवषय 
बालघरे व तीमधील र याचे नामकरण करणेबाबत.  
 

िवषय . ३ : मा.रा ल हनुमंतराव भोसले यांचा िवषय 
भाग .९ मधील खराळवाडी उदू शाळेजवळील ना यावरील मुतारी पाडणेबाबत. 

 



खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 
 

सुचक: मा.समीर मोर र मासुळकर  अनुमोदक: मा.रा ल हनुमंतराव भोसले  
 
भारता या माजी पररा  मं ी मा.सषुमा वराज यांचे दुखद दधन झाले आहे. यांना आज या सभेत 

दांजली अपण क न आजची सभा तहकुब कर यात यावी. 
  

सदर सुचना सवानुमते मा य कर यात आली. 
(उपि थतांनी दोन िमनीटे त ध उभे रा न दांजली अपण केली) 

 
मा.सभापती – आज होणा-या सभा दनांक  ०४/०९/२०१९ रोजी ११.५५ पयत तहकुब कर यात येत आहेत.  
 
 
 
 

सही/- 
(बोइनवाड यशोदा काश) 
सभापती (क भाग सिमती) 

 
 
 

 
सही/- 

शासन अिधकारी  
तथा सिचव (सभाशाखा) 

क े ीय कायालय 



पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी- ४११०१८ 
क े ीय कायालय 

सभावृ ांत (कायपि का .२७) 
( द. ०७/०८/२०१९ रोजीची तहकुब सभा) 

 
दनांक: ०४/०९/२०१९       वेळ: दुपारी १२.०० वाजता 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------  
पपरी चचवड महानगरपािलके या मा.क भग सिमतीची माहे ऑग ट २०१९ ची दनांक 

०७/०८/२०१९ रोजी तहकुब करणेत आलेली मािसक सभा बुधवार दनांक ०४/०९/२०१९ रोजी सकाळी 
११.५५ वाजता क ेि य कायालयाचे “ ी.छ पती िशवाजी महाराज सभागृह” येथे आयोिजत कर यात 
आली होती. सदर सभेस खालील माणे स मा.नगरद य/ सद या उपि थत होते. 

 
१. मा.बोइनवाड यशोदा काश  सभापती 
२. मा.ल ढे न ता योगेश  सद या 
३. मा.गीता सुिशल मंचरकर  सद य 
४. मा.रा ल हनुमंतराव भोसल े  सद य   
५. मा.वैशाली ानदेव घोडेकर  सद या  
६. मा.समीर मोरे र मासुळकर  सद य 
 
यािशवाय ी.अ णा बोदडे- ेि य अिधकारी, ी. दलीप आढारी- शासन अिधकारी, 

ी.वसंत उगल-ेलेखािधकारी, ी.संजय घुबे-कायकारी अिभयंता थाप य, ी.िनतीन देशमुख- 
कायकारी अिभयंता िव ुत,  ी.कांबळे बी.बी.सहा यक आरो यािधकारी, ी.वाईकर-उपअिभयंता 
ज.िन., ी.बाळु लांड-ेउपअिभयंता िव ुत,  ी.महेश ब रदे, ी.िवनायक माने, ी.वैभव पुसाळकर –
उपअिभयंता थाप य, ीम.केदारी अ.अ.- डा पयवे क, ी.माने एस.डी.-किन  अिभयंता 
थाप या   इ.अिधकारी उपि थत होते.   

 
मा.सभापती यांनी उपि थत स मा.नगरसद य/सद या व अिधकारी/कमचारी यांचे वागत 

क न सभा कामकाज सु  करणेस अनुमती दली.  
 
 
ठराव मांक : ७ िवषय मांक : १ 
दनांक : ०४/०९/२०१९ िवभाग : क शासन/  लेखा 

सुचक : मा.समीर मासुळकर अनुमोदक : मा. वैशाली घोडकर 
      
संदभ  : मा. े ीय अिधकारी, क े ीय कायालय यांचेकडील प  मांक 

 इ ेका/ शा/४/कािव/७०/२०१९ दनांक २९/०७/२०१९ 
 

          मनपा या सन २०१९-२० चे मुळ अंदाजप क तयार करीत असताना क ेि य शासन िवभागा 
करीता इतर खच  या लेखािशषाम ये र. . १७,०००/- तरतूद करणेत आलेली आहे. सदर तरतूद मधून  सन 
२०१८-१९ ची इतर खचाची िबले खच  टाकणेत आलेली आहेत. यामुळे माहे जुलै २०१९ अखेर र. . ३६६/- 
तरतूद िश लक आहे. यामुळे सदरची तरतुद कमी पडणार आहे. याकरीता छपाई या लेखािशषावर र. . 
६०,०००/- तरतूद असून या पैक  र. . ५०,०००/- तरतूद इतर खच या लेखािशषावर वग करणेस मा यता 
दे यात येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य कर यात आला 
 



 
ठराव मांक : ८ िवषय मांक : २ 
दनांक : ०४/०९/२०१९ िवभाग : क शासन/  लेखा 

सुचक : मा.रा ल हनुमंतराव भोसल े अनुमोदक : मा.गीता सुिशल मंचरकर 
      
संदभ  : मा. े ीय अिधकारी, क े ीय कायालय यांचेकडील प  मांक 

 इ ेका/ शा/३/कािव/३२३/२०१९ दनांक ३१/०७/२०१९ 
 

          पेठ .२ इं ायणीनगर येथील भाजी मंडई गाळे िवतरणाबाबत अटो ल टर येथे दनांक 
६/२/२०१९ रोजी बैठक झाली होती.  सदर बैठक म ये मनपाने िस द केले या भाग कायालया 
अंतगत येणा या पेठ .२ इं ायणीनगर येथील भाजी मंडई गाळे/ ओटे स यि थतीत जे ावसायीक 
वापरत आहेत यांनाच दे यात यावे असे ठरले आहे.  यानुसार या या भाग  तरावर थािनक 

शासनाने बसणा-या भाजी िव यांचे स ह ण क न अंितम यादी करावी व यास भाग सिमतीची 
मा यता घेउन भुिम जदगी िवभागाकडे सादर करावे असे मा.आयु   यांचे प  ं .भूिज/३/किव/१४४ 
/२०१९ द.०६/०६/२०१९ अ वये कळिवलेले आहे. तसेच सदर िवषयास मा. थायी सिमती सभा 
ठराव ं .४६९४ दनाक २८/२/२०१९ व ठराव ं .४६९७ दनाक २८/२/२०१९ अ वये मा यता 
दलेली आहे.  यानुसार भाग कायालया अंतगत सदर भागातील भाजी/ फळ िव े ते यांचे स ह ण 

करणेत आलेले असून याची यादी ( प  अ) तयार करणेत आलेली आहे. सदरची यादी भुिम जदगी 
िवभागाकडे सादर करणेस मा यता दे यात येत आहे.  
 

सदर ठराव सवानुमते मा य कर यात आला 
 
 
ठराव मांक : ९ िवषय मांक : ३ 
दनांक : ०४/०९/२०१९ िवभाग : थाप य  

सुचक : मा.रा ल हनुमंतराव भोसल े अनुमोदक : मा.गीता सुिशल मंचरकर 
      
संदभ  : मा.रिव बाबासाहेब लांडगे यांचे द. ०७/०८/२०१९ रोजीचे प  

मा. भाग अ य ा यांनी िशफारस केले माणे  
 

          भाग .०६ शंभुराजे कॉलनी मधुबन सोसायटी, कृ ण मं दर समोर न ाने झाले या 
कॉलनी म ये शंभुराजे कॉलनी नं. १, शंभुराजे कॉलनी नं. २, शंभुराजे कॉलनी नं. ३, शंभुराजे कॉलनी 
नं. ४, शंभुराजे कॉलनी नं. ५ या माणे नामकरण देणेस मा यता दे यात येत आहे.  
 

सदर ठराव सवानुमते मा य कर यात आला  
 
 
 
 



ठराव मांक : १० िवषय मांक : ४ 
दनांक : ०४/०९/२०१९ िवभाग : थाप य  

सुचक : मा.गीता मंचरकर अनुमोदक : मा.समीर मासूळकर 
      
संदभ  : मा.अि नी संतोष जाधव यांचे द. ०७/०८/२०१९ रोजीचे प  

मा. भाग अ य ा यांनी िशफारस केले माणे  
 

          बालघरे व तीमधील र यास “क िडबा भाऊ बालघरे माग” व िचखली मोशी २४ मीटर रता 
व १८ र ता िमळतात तेथील चौकास “कै.िनवृ ी नारायण जाधव चौक” असे नामकरण करणेस 
तसेच िचडोबा हसोबा मं दर कुदळवाडी  असा नामफलक सदर मं दराचे ठकाणी लावणेस मा यता 
दे यात येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य कर यात आला 
 
 
ठराव मांक : ११ िवषय मांक : ५ 
दनांक : ०४/०९/२०१९ िवभाग : थाप य  

सुचक : मा.रा ल हनुमंतराव भोसल े अनुमोदक : मा.समीर मासुळकर 
      
संदभ  : मा. रा ल हनुमंतराव भोसले यांचे द. ०७/०८/२०१९ रोजीचे प  

मा. भाग अ य ा यांनी िशफारस केले माणे  
 

          भाग .९ मधील खराळवाडी उदू शाळेजवळील ना यावरील सावजिनक मुतारी ही 
धोकादायक असून मा.आयु  यांनी वॉड भेटी दर यान सदर िमळकत पाडून टाक यात यावी अशी 
सूचना दलेली अस याने सदर सावजिनक मुतारी पाड यास मा यता दे यात येत आहे.  

सदर ठराव सवानुमते मा य कर यात आला  
 
यानंतर उपि थतांचे आभार  क न मा.सभापती यांनी सभा संपलेचे जाहीर केले.  
 
 

सही/- 
(बोइनवाड यशोदा काश) 
सभापती (क भाग सिमती) 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
 
 

सही/- 
शासन अिधकारी  

तथा सिचव (सभाशाखा) 
क े ीय कायालय 

प. च. मनपा, क े ीय कायालय 
जा. . क ेका/सभा/कािव/ ११४ /२०१९ 
दनांक :   २४ /०९/२०१९ 
त: सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी  

      सभावृ ांतामधील ठरावानुसार आपले िवभागाशी संबंिधत िवषयाबाबत यो य ती िनयमािधन 
कायवाही करणेत यावी. याबाबत वेगळा प वहार केला जाणार नाही, याची न द यावी.  


