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पपरी चचवड महानगरपािलका, अ े ीय कायालय, िनगडी 
सभावृ ांत 

(कायपि का . ४) 
 

दनांक : १०/०७/२०१४     वेळ: दुपारी १२.०० वाजता  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

पपरी चचवड महानगरपािलके या अ भाग सिमतीची माह ेजुल ै२०१४ ची मािसक सभा गु वार 
दनांक १०/०७/२०१४ रोजी दुपारी १२.०० वाजता अ े ीय कायालयातील "राजमाता िजजाऊ 

सभागृह" येथे आयोिजत करणेत आली होती.  सभेस खालील स मा. सद य/ सद या उपि थत होते.  
 

१. मा.सौ.सुभ ा ई र ठ बरे  सभापती 
२. मा. बाबर शारदा काश 
३. मा.भारती फरांद े
४. मा.आर.एस.कुमार 
५. मा.चा िशला भाकर कुटे 
६. मा.भालेराव ितभा ाने र 
७. मा.नेटके सुमन राज  
८. मा.तरस बाळासाहेब जयवंत  
९. मा.भ डवे संिगता राज  
१०.  मा. मोरे र महाद ूभ डव े
११. मा.सौ.काळभेर वैशाली जा लदर  

 
यािशवाय ी. शांत खांडकेकर- े ीय अिधकारी, ी.एस.एन.इंगळे- कायकारी अिभयंता 

थाप य, ी. जी.आर. चचवडे, - कायकारी अिभयंता िव ुत, ी.िलयाकत िपरजाद-े कायकारी 
अिभयंता पाणीपुरवठा, ीम.रेखा गाडेकर - शासन अिधकारी तथा सिचव (सभाशाखा), ीम. लता 
बाबर- उपअिभयंता िव ुत, ी.संजय भोसल,े ी.सुिनल वाघुंडे - उपअिभयंता थाप य, 

ी.डी.एस.सासवडकर – मु य आरो य िनरी क, ी.ए.ए.कुलकण – किन  अिभयंता (जलिन:सारण), 
इ यादी अिधकारी उपि थत होते.    

 
मा.सभापती यांनी उपि थत स मानिनय नगरसद य, नगरसद या व अिधकारी यांचे वागत 

क न सभा सु  करणेस अनुमती दली. 
मा.सभापती यांचे परवानगीने खालील माण ेएैनवेळेचे िवषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आल.े  
  
िवषय .  २ मा. े ीय अिधकारी यांचेकडील प   

अ े ीय कायालयाचे िव ुत िवषयक कामाची तरतुद वग करणेबाबत. 
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िवषय .  ३ मा. चा िशला भाकर कुटे यांचा ताव   
र याचे नामकरण करणेबाबत. 

िवषय .  ४ मा. चा िशला भाकर कुटे यांचा ताव   
भाग नं. १५ द वाडी येथील आर ण मांक ५४७ ही जागा भूसंपादन क न 

घेणेबाबत.  

िवषय .  ५ मा. चा िशला भाकर कुटे यांचा ताव.   
भाग नं. १५ द वाडी मधील ांतीनगर येथील ना यावरील पुलाचे कामाचा 

िनधी थाप यिवषयक इतर कामासाठी वग करणेबाबत. 
िवषय .  ६ मा. चा िशला भाकर कुटे यांचा ताव. 

संत तुकाराम ापार संकूल मधील अि त व मॉल म ये िव ा यासाठी अ यािसका 
व ंथालय सु  क न याचे नामकरण करण ेव द वाडीमधील र यांचे नामकरण 
करणेबाबत.  

िवषय .  ७ मा.बाळासाहेब जयवंत तरस यांचा ताव.  
डी.पी. र ता थलांतरीत करणेबाबत.  

 
मा.आर.एस.कुमार: पथारी/हातगाडीवाल े य ात या ठकाणी वसाय करतात यांना याच ठकाणी 

वसाय कर यास परवानगी दली पािहजे.  एकाच ठकाणी जा त वसायीकांना जागा नेमून द यास 
यांचे वसाय चालणार नाही. याक रता य  पाहणी क न यांचे शुट ग घे यात येवून य ात 

वसायाचे ठकाणीच जागा ावयास पािहजेत. १ मी. x १ मी. ही जागा कमी पडेल. 
े ीय अिधकारी: जागेवर जावून पाहणी केलेली असून यानुसारच ावसायीकांना जागा नेमून दे यात 

येणार आहेत. पा  नाच जागा देणेत येणार असून आप या सूचनेची दखल घेणेत येत आह.े 

मा.सव य यायालय आदेशा माण ेकायवाही करणेत येत आह.े 

मा.काळभोर वैशाली जा लदर:  सां कृितक भवनाचे गेट शेजारी सुचिवणेत आले या जागा कमी करणेत 
या ात व या इं भा समोर कवा इतर ठकाणी दे यात या ात. 
मा.तरस बाळासाहेब जयवंत: पंचिशल चौकाम य ेहॉकस ठेव ूनयेत.  दे  कॅ टोमट बोड चे ह ीत यांचे 
परवानगीनुसार जागा दे यात या ात.  कॅ टोमट बोड चे ह ीत या मण ेर याचा वापर कर यात येतो 
याच माण े यांची परवानगी घेऊन हॉकससाठी जागा दे यात या ात.  
मा.भारती फरांद:े भाग .१४ म ये ड यूचे ण आढळून आल ेआहेत. वॉडातील कचरा उचलण,े र ते 
सफाई करण ेइ यादी काम ेिनयिमत करणेबाबत संबंिधत अिधका यांना सुचना देणेत या ात. 
े ीय अिधकारी: आरो य िवभागाने रोटेशननुसार सव भागात फवारणी करावी व याबाबतची 

मािहती स मानिनयांना दे यात यावी. 
मा.तरस बाळासाहेब जयवंत: भाग मांक १८ मधील र यावरील ख  ेबुजिव याचे काम अपूण आह.े 
अिधकारी यांनी थािनक नगरसद यांसोबत सम वय ठेवून काम ेकरावीत.  आरो य िवभागाचे कमचारी 
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या भागात काम करतात यांना याचे कामाचे ठकाणी थंब इं ेशनची सोय उपल ध क न दे यात यावी.  
िव ुत िवभागाचे कमचा यांचे कामाचे ठकाण वारंवार बदली क  नयेत, कारण नवीन कमचारी िनयु  
के यास यांना ए रया मािहत हो यास खूप दवस लागतात. 
कायकारी अिभयंता थाप य: भाग मांक १८ मधील र यावरील ख  ेबुजिव याचे काम चालू असून 
ये या स ाहात ते पूण कर यात येणार आह.े 

मा.शारदाताई बाबर: भाग . ८ म ये गटारांची िनयिमत सफाई केली जात नाही, याबाबत संबंिधतांना 
सूचना दे यात या ात. 
खालील माण ेठराव मंजूर कर यात आल.े  
 
ठराव मांक  : २२ िवषय मांक : १  
दनांक : १०/०७/२०१४ िवभाग : शासन 

सुचक : मा. सुमन नेटके  अनुमोदक : मा. वैशाली काळभोर   
 

संदभ: मा. े ीय अिधकारी यांचेकडील प   मांक  
अ ेका/६/कािव/२८३/१४ दनांक ०७/०७/२०१४ 

 
                मा. सव  यायालयाचे आदेशानुसार मनपा तरावर फेरीवाला धोरण राबिव याची 

या चाल ूआह.े  यानुसार अ े ीय कायालयाचे काय े ातील सव भागाम य ेसम  पाहणी क न 
स मा. नगरसद याचें संमतीने फेरीवाला े  िनि त कर याकामी आव यक ती कायवाही कर यात 
आलेली आह.े  सदरचे झोन िनि तीचे अवलोकन कर यात आल ेअसून याबाबत स मा. सद यानंी सदरचे 
सभेम य े दले या सूचना िवचारात घेऊन अ े ीय कायालयाचे काय े ात फेरीवाला धोरण िनि त 
करणेबाबत तािवत े  िनि तीनुसार पुढील कायवाही करणसे मा यता देणेत येत आह.े    

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  
------------  

 
ठराव मांक  : २३ िवषय मांक : २  
दनांक : १०/०७/२०१४ िवभाग : िव ुत/लेखा 

सुचक : मा. सुमन नेटके  अनुमोदक : मा. वैशाली काळभोर   
 

संदभ: मा. े ीय अिधकारी यांचेकडील प   मांक  
अ /ेिव/५/कािव/२३८/२०१४ दनांक ०९/०७/२०१४ 

 

                   अ े ीय कायालयाचे िव ुत िवभागाकडील महसुली खच-देखभाल दु तीची 
कामे या लेखािशषावरील र. .६६,९०,०००/- तरतुद कर यात आली असून यापैक  र. .  
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१,१०,०००/- सावजिनक सुरि तता या लेखािशषावर तसेच र. .५,५०,०००/- देखभाल 
दु तीची कामे या लेखािशषावर सोबतचे त या माण ेवग करणेस मा यता देणेत येत आहे.       

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  
------------  

 
ठराव मांक  : २४ िवषय मांक : ३  
दनांक : १०/०७/२०१४ िवभाग : थाप य  

सुचक : मा. चा िशला कुटे  अनुमोदक : मा. शारदा बाबर 
 

संदभ: मा. चा िशला कुटे यांचा ताव  
 
                 भाग मांक १५ मधील अंतगत भागात असणा-या मु य र यापासून नाना मृती मंगल 
कायालयाकडे जाणा-या मागास "कै.िशवाजी पंढरीनाथ भालेराव पथ" असे नामकरण करणेस तसेच 
सोनीगरा सोसायटी पासुन सौ. चा िशला कुटे यांचे संपक कायालयाकडे जाणा-या मागास " व.िस ाम 
िशवा णा हडपद माग" असे नामकरण करणेस मा यता देणेत येत आह.े   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  
------------  

 
ठराव मांक  : २५ िवषय मांक : ४  
दनांक : १०/०७/२०१४ िवभाग : थाप य  

सुचक : मा. चा िशला कुटे  अनुमोदक : मा. शारदा बाबर 
 

संदभ: मा. चा िशला कुटे यांचा ताव  
 
                 भाग मांक १५ द वाडी मधील ांतीनगर भागात मि जदसमोर असणा-या आर ण 

.५४७ ची जागा भूसंपा दत क न या ठकाणी महापािलकेची योजना राबिवणेस मा यता देणेकामी 
सदरचा िवषय मा.शहरसुधारणा सिमती माफत मा.महापािलका सभेपुढे ठेवणेस िशफारस करणेत येत 
आह.े   

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  
------------  
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ठराव मांक  : २६ िवषय मांक : ५  
दनांक : १०/०७/२०१४ िवभाग : थाप य  

सुचक : मा. चा िशला कुटे  अनुमोदक : मा. शारदा बाबर 
 

संदभ: मा. चा िशला कुटे यांचा ताव  

 
                भाग मांक १५ द वाडी मधील ांतीनगर भागात ना यावर पूल टाक याचे 
र. .१७,५०,०००/-  (अ री र. . सतरा लाख प ास हजार) चे काम आह.े  परंतु ते अजुनही कर यात 
आल ेनाही.  सदरचा िनधी हे पुलाचे काम न करता  थाप य िवषयक इतर काम ेकर यास वग कर यास 
मा यता देणेणेकामी सदरचा िवषय मा. थायी सिमतीकडे िशफारस करणते येत आह.े      

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  
------------  

 
ठराव मांक  : २७ िवषय मांक : ६ 
दनांक : १०/०७/२०१४ िवभाग : थाप य  

सुचक : मा. चा िशला कुटे  अनुमोदक : मा. शारदा बाबर 
 

संदभ: मा. चा िशला कुटे यांचा ताव   
 
                 पपरी चचवड महानगरपािलकेचे संत तुकाराम ापार संकुलाम ये असणारे अि त व 
मॉल गे या चार वषापासून बंद आह.े  यामुळे या ठकाणी िनगडी, द वाडी, आकुड  भागातील गरीब 
िव ा यासाठी अ यािसका वग व ंथालय सु  करणेस व याचे "संत िशरोमणी नामदेव महाराज 

ंथालय व अ यािसका वग" असे नामकरण करणेस तसेच भाग .१५ म ये द वाडीमधील 
द मं दराकडे जाणा या मागास "ह.भ.प.िवठोबा तुकाराम कुटे पथ" व सौ. चा िशला भाकर कुटे यांचे 
घराकडे जाणा या मागास " व. वातं य सैनीक राजाराम रघुनाथ डाखव ेपथ" असे नामकरण करणेस 
मा यता देणेत येत आह.े  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  
------------  
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ठराव मांक  : २८ िवषय मांक : ७ 
दनांक : १०/०७/२०१४ िवभाग : थाप य  

सुचक : मा. बाळासाहेब तरस  अनुमोदक : मा. संिगता राज  भ डव े
 

संदभ: मा. बाळासाहेब जयवंत तरस यांचा ताव  

 
                 पपरी चचवड महानगरपािलका ह ीतील भाग मांक १९ कवळे येथील स ह नं.९२ 

येथे मशानभूमीकडे जाणा-या १२ मी.र याचे आर ण तािवत केले आह.े  या आर णमुळे येथील 

कयम व पी रिहवासी असले या लोकांची घरे बािधत होणार आहेत. महापािलकेने यापूव  जाहीर 

केले या ा प आराख ाम य ेहा १२ मी.र ता स ह नं. ९१ म य ेहोता.   स ह नं. ९१ म ये कोणतेही 

घर नाही व नंतर पािलकेने िवकास आराख ात हा र ता स ह नं. ९१ व ९२ या िसमेव न टाक यात 

आला आह.े  यामुळे स ह नं. ९२ ची घरे व शेतक यावर अ याय होत आह.े  यामुळे हा र ता 

महानगरपािलका नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वय े फेरबदल क न पुव या स ह 

.९१ मधील मोक या जागेम य े थलांतरीत करणेस तसेच स ह नं. ८२ कवळे १८ मी. र याचे 

आर ण आह.े  यामुळे एका शेतक यावर अ याय होत आह.े  यामुळे तो र ता स ह नं. ८१ व ८२ म ये 

समांतर टाकणेबाबत पुढील कायवाही करणेकामी सदरचा िवषय मा.शहरसुधारणा सिमती माफत 

मा.महापािलका सभेपुढे पाठिवणेस िशफारस कर यात येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.  
------------  

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संपलेचे जाहीर केल.े   
 
(सौ.सुभ ा ई र ठ बरे) 

  सभापती   
  अ भाग सिमती 

अ ेका /११/ कािव/ २४१ /२०१४ 
दनांक  ०७ / ०८  /२०१४     
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