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पपरी चचवड महानगरपािलका, अ भाग सिमती 
सभावृ ांत 

कायपि का मांक ९ 
दनांक: १७/१२/२०१४       वेळ: दुपारी १२.०० वाजता 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -  

   पपरी चचवड महानगर पािलके या अ भाग सिमतीची माह ेिडसबर २०१४ ची मािसक सभा बुधवार  
दनांक  १७/१२/२०१४   रोजी दुपारी १२.०० वाजता अ े ीय कायालयातील  “राजमाता िजजाऊ 

सभागृह” येथे आयोिजत करणेत आली होती. सदर 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. ी.उ हास शे ी 
४. मा. भारती फरांद े
५. मा. आर.एस. कुमार 
६. मा. जावेद रमजान शेख 
७. मा. भालेराव ितभा ाने र 
८. मा. पांढरकर िनलेश शंकरराव 
९. मा. नंदा िवकास ताकवण े 
१०. मा.नेटके सुमन राज राज  
११. मा. तरस बाळासाहेब जयवंत  
१२. मा. साद शे ी  
१३. मा.सौ. काळभोर वैशाली जा लदर 
१४. मा.सौ. साळंुके सिवता सुरेश  

यािशवाय ी. डॉ.महेशकुमार डोईफोडे- े ीय अिधकारी, ी. शेख फा ख, - कायकारी अिभयंता 
थाप य, ी.िमल द किपल े - कायकारी अिभयंता िव ुत, ीम.रेखा गाडेकर - शासन अिधकारी तथा 

सिचव (सभाशाखा), ी. दप पुजारी - उपअिभयंता – थाप य/ झोिनपु, ी.पी.एस. भासे-उपअिभयंता 
बीआरटीएस, ी.सुिनल वाघुंडे, ी.संजय भोसल,े ी.वैभव पुसाळकर - उपअिभयंता थाप य, ीम.लता 
बाबर - उपअिभयंता िव ुत, ीम.झेड.मोिमन - उपअिभयंता पाणीपुरवठा, ी.पांडूरंग जाधव-
लेखािधकारी, ी.के.डी.दरवडे-सहा.आरो यािधकारी, ी.पी.यू.गायकवाड - उ ान अिध क, ी.कंुभार 
पी.यू. – उ ान पयवे क (हॉट .), एस.एस.वहीकर- किन  अिभयंता वाहतुक, ी.पाटील एस.बी. - किन  
अिभयंता झोिनपु, ी.िशतोळे एस.के. किन  अिभयंता थाप य, ीम.मोमीन झेड.आय.- मु या यापक उद ू
हाय कूल, आर.जी.जाधव- स.िश क/ सम वयक- मा यिमक िव ालय काळभोरनगर इ यादी अिधकारी 
सभेस उपि थत होते. 
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मा.सभापती यांनी उपि थत स माननीय नगरसद य, नगरसद या व अिधकारी यांचे वागत क न सभा सु  
करणेस अनुमती दली.  
 
मा.सभापती यांचे परवानगीने खालील माणे ऐनवेळेचे िवषय सभा कामकाजात समािव  कर यात आले. 
 
िवषय . २ मा. े ीय अिधकारी यांनी िशफारस केलेनुसार 

सन २०१४-१५ चे सुधारीत व सन २०१५-१६ चे मूळ अंदाजप क छपाईकामी येणा-या 
खचास मा यता देणेबाबत.  
 

िवषय . ३ ी.बाबासाहेब देवराम ढसाळ यांचे प  दनांक १०/१२/२०१४ 
महापािलका मु यालयातील िव ता रत प कार क ास नाव देणेबाबत. 
 

िवषय . ४ मा.आर.एस.कुमार यांचा ताव 
दे रोड कॉ टोमट ह ीत नळ कने शन देणेबाबत. 
 

िवषय . ५ मा. शारदा काश बाबर यांचा ताव 
चौकाचे नामकरण करणेबाबत. 
 

िवषय . ६ मा. ी.िनलेश शंकरराव पांढरकर यांचा ताव 
ना या या बाजूला तारेची जाळी बसिवणेबाबत. 
 

िवषय . ७ मा. ी.िनलेश शंकरराव पांढरकर यांचा ताव 
भाग . १६ आकुड  मधील पांढरकर व गंगाई उ ाना या कमानीची रंगरंगोटी करण,े 

प  िसमा भत बांधण ेव काश व था करणेबाबत. 
 

िवषय . ८ मा. ी.िनलेश शंकरराव पांढरकर यांचा ताव 
भाग . १६ मधील व छतागृहाची दु ती करणेबाबत. 

 
िवषय . ९ मा. ी.िनलेश शंकरराव पांढरकर यांचा ताव 

भाग . १६ मधील हनुमान मं दर प रसरात रंिगत पे ह ग लॉक बसिवण,े प ाशेडचे 
िसमट लॅपम य े पांतर करण ेव मुतारीसाठी पा याची टाक  बसिवणेबाबत. 
 

िवषय .१०. मा. ी.िनलेश शंकरराव पांढरकर यांचा ताव 
भाग . १६ ठक ठकाणी रोड िड हायडर बसिवणेबाबत. 
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िवषय .११ मा. ी.िनलेश शंकरराव पांढरकर यांचा ताव 
भाग . १६ मधील आकुड  व गंगानगर प रसरात नागरीकांसाठी सुचनाफलक 

लावणेबाबत. 
िवषय .१२ मा. ी.मोरे र महाद ुभ डव ेयांचा ताव 

भाग मांक १९ मधील र ते व चौकांना नाव ेदेणेबाबत. 

 
िवषय .१३ मा.सौ. वैशाली जा लदर काळभोर यांचा ताव 

भाग मांक २६ मधील पदपथाचे नामकरण करणेबाबत. 
 

िवषय .१४ मा.सौ. वैशाली जा लदर काळभोर यांचा ताव 
भाग मांक २६ काळभोरनगर मधील पदपथाचे नामकरण करणेबाबत. 

 
िवषय .१५ मा.सौ. वैशाली जा लदर काळभोर यांचा ताव 

नादु त मुतारी पाडून नवीन मुतारी करणेबाबत. 
 
 
ठराव मांक  : ४८ िवषय मांक : १ 
दनांक : १७/१२/२०१४  िवभाग :    बीआरटीएस  

सुचक : मा. आर.एस.कुमार  अनुमोदक : मा. उ हास शे ी  
 
संदभ: मा. े ीय अिधकारी यांचेकडील प  मांक  

        था/बीआरटीएस/६३६/२०१४ दनांक ०९/१२/२०१४  
मा. भाग अिधकारी यांनी िशफारस केले माण.े 
 

             भ -श  चौक िनगडी ते मुकाई चौक कवळे हा ४५ िमटर र ता िवकिसत कर याचे काम 
महापािलकेने हाती घेतल ेआह.े  रे व ेउ ाणपूल ते भ -श  चौक पयतचा र ता िवकिसत कर याचे 
काम िनिवदा नोटीस मांक १०/१-२०१४-१५ अ वय े ठेकेदारास दलेल ेअसून य  कामास सु वात 
करणेत येणार आह.े या कामांतगत चेनेज ४३०० अ पू घर निजक महापािलका कमचारी िनवास 
थानाची (३७०.७४चौ.िम. े फळाची) एकूण आठ सदिनका असलेली इमारत र ता ं दीने बाधीत होत 

आह.े सदर इमारतीम य े एकूण ७ कमचारी राहत असून १ सदिनका रकामी आह.े  इमारतीमधील 
कमचा-यांची िनवास व था व थलांतरण इ.बाबत मा.सहा.आयु , भूिम- जदगी यांचेमाफत 
कायवाही कर यात येणार आह.े    
           इमारतीमधील कमचा-यांची िनवास व था व थलांतरण इ.बाबतची कायवाही पूण 
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झालेनंतर मनपा कमचारी िनवास थानाची इमारत पाडणेत यावी,  यास मा यता देणेत येत आह.े 
सदरचा ठराव कायम होणेची वाट न पहाता ठरावा माण ेकायवाही करणेत यावी.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव मांक  : ४९ िवषय मांक : २ 

दनांक : १७/१२/२०१४  िवभाग :    लेखा  
सुचक : मा. जावेद शेख  अनुमोदक : मा. नंदा िवकास ताकवण े 
 
संदभ: मा. े ीय अिधकारी यांचेकडील प  मांक  

अ ेका/िन/कािव/२९१/२०१४ दनांक १७/१२/२०१४  
मा. भाग अिधकारी यांनी िशफारस केले माण.े 
 

             अ े ीय कायालयाचे सन २०१४-१५ चे सुधा रत व सन २०१५-१६ चे मूळ अंदाजप क 
तयार क न भाग सिमतीपुढे सादर करावयाचे आह.े  याकामी अंदाजे २०० पानाचे एक या माण े४० 
अंदाजप क पु तका या तीची छपाई करणे आव यक असून यासाठी अंदाजे ४०,०००/- खच अपेि त 
आह.े  सदर अंदाजप क पु तकाची तातडीची बाब हणून कोटेशन प दतीने दर मागवून करारनामा न 
करता छपाई क न घेणेस मा यता देणते येत आह.े सदरचा ठराव कायम होणेची वाट न पहाता 
ठरावा माण ेकायवाही करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव मांक  : ५० िवषय मांक : ३ 
दनांक : १७/१२/२०१४  िवभाग :   थाप य   

सुचक : मा. साळंुके सिवता सुरेश  अनुमोदक : मा. साद शे ी  
 
संदभ: ी.बाळासाहेब ढसाळ, अ य  पपरी चचवड प कार संघ यांचे प   

दनांक १०/१२/२०१४  
मा. भाग अ य ा यांनी िशफारस केले माण.े 
 

             पपरी चचवड महानगरपािलके या पपरी येथील मु य शासक य इमारतीत ितस या 
मज यावर सारथी कायालया या बाजूला असले या प कार क ास “जे  प कार भा.िव.कांबळे क ” 
असे नामकरण करणेस मा यता देणेत येत आह.े  सदरचा ठराव कायम होणेची वाट न पहाता 
ठरावा माण ेकायवाही करणेत यावी. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक  : ५१ िवषय मांक : ४ 
दनांक : १७/१२/२०१४  िवभाग :   पाणीपुरवठा   

सुचक : मा. आर.एस.कुमार  अनुमोदक : मा. भारती फरांद े 
 

संदभ: मा.आर.एस.कुमार यांचा ताव.   
 

             ा सपोटनगरी से टर २३ लगत (दे रोड कॅ टोमट बोड ह ीत) असले या “दी इि ट ूट ऑफ 
चाटड अकांट ट ऑफ इंिडया” या कायालयास स य ि थतीत िप याचे पा याचा नळ नाही.  सदर 
इि ट ूट ने पा याचे नळ िमळणेकामी िवनंती केलेली आह.े  िप याचे पाणी ही अ यंत मह वाची बाब 
असलेने यांना नळकने शन देणेस मा यता िमळणेकामी सदरचा िवषय अ भाग सिमतीमाफत 
मा.महापािलका सभेपुढे पाठिव याची िशफारस करणेत येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव मांक  : ५२ िवषय मांक : ५ 
दनांक : १७/१२/२०१४  िवभाग : थाप य  

सुचक : मा. शारदा काश बाबर  अनुमोदक : मा. भारती फरांद े 
 
संदभ: मा.शारदा काश बाबर यांचा ताव. 

 
             थरमॅ स चौकातून भोसरीकडे जाणा या मागावर एच.डी.एफ.सी. कॉलनी समोरील चौकास 
“बड हॅली चौक” असे नामकरण करणेस मा यता देणेत येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव मांक  : ५३ िवषय मांक : ६ 
दनांक : १७/१२/२०१४  िवभाग : थाप य  

सुचक : मा. िनलेश शंकरराव पांढरकर  अनुमोदक : मा. जावेद शेख  
 
संदभ: मा. िनलेश शंकरराव पांढरकर यांचा ताव. 

 
             भाग मांक १६ आकुड  गावठाण मधील ना या या िसमा भतीवर जाळी बसिवण.े 

१) सुदशननगर ते आकुड  मैलाशु दीकरण क ापयतचा नाला 
२) गणेशनगरी ते िसमा सोसायटी पयतचा नाला 
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            वरील ठकाणी ना या या िसमा भतीस दो ही बाजूने जाळी बसिवणेस मा यता देणेत येत आह.े 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 
ठराव मांक  : ५४ िवषय मांक : ७ 
दनांक : १७/१२/२०१४  िवभाग : थाप य  

सुचक : मा. िनलेश शंकरराव पांढरकर  अनुमोदक : मा. जावेद शेख  
 
संदभ: मा. िनलेश शंकरराव पांढरकर यांचा ताव. 

 
             भाग मांक १६ आकुड  गावठाण मधील पांढरकर उ ान व गंगाई उ ानाचे कमानीची 
रंगरंगोटी करण,े काश व था करण ेव गंगाई उ ानास प  िसमा भत बांधणेस मा यता देणेत येत 
आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव मांक  : ५५ िवषय मांक : ८ 
दनांक : १७/१२/२०१४  िवभाग : थाप य  

सुचक : मा. िनलेश शंकरराव पांढरकर  अनुमोदक : मा. जावेद शेख  
 
संदभ: मा. िनलेश शंकरराव पांढरकर यांचा ताव. 

 
             भाग मांक १६ आकुड  गावठाण मधील सव व छतागृहाची पाहणी क न तुटलेली दारे 
नवीन बसिवण,े फुटलेल ेभांडे नवीन बसिवण ेव आव यक ठकाणी पा या या टाक ची व था करणेस 
मा यता देणेत येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव मांक  : ५६ िवषय मांक : ९ 
दनांक : १७/१२/२०१४  िवभाग : थाप य  

सुचक : मा. िनलेश शंकरराव पांढरकर  अनुमोदक : मा. जावेद शेख  
 
संदभ: मा. िनलेश शंकरराव पांढरकर यांचा ताव. 

 
             भाग मांक १६ आकुड  गावठाणतील गंगानगर येथील हनुमान मं दरा या प रसराम ये 
रंगीत पे ह ग लॉक बसिवण,े आकुड  गाव मु य र यालगत असले या हनुमान, गणपती व िव ल-
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मीणी मं दर प रसरात सुशोभीकरणासाठी रंगीत पे ह ग लॉक बसिवण,े प ा शेडचे िसमट लॅबम य े
पांतर करण ेव तेथील मुतारीसाठी पा याची टाक  बसिवणेस मा यता देणेत येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव मांक  : ५७ िवषय मांक : १० 

दनांक : १७/१२/२०१४  िवभाग : थाप य  
सुचक : मा. िनलेश शंकरराव पांढरकर  अनुमोदक : मा. जावेद शेख  
 
संदभ: मा. िनलेश शंकरराव पांढरकर यांचा ताव. 

 
             भाग मांक १६ आकुड  गावठाण म य ेरोड िड हायडर बसिवण े

१. ी.खंडोबा चौक ते िशतळादेवी चौक ते सुदशननगर ना यापयत 
२. गणेशनगरी ते हाळसाकांत चौक  
३. हाळसाकांत चौक ते गंगानगर रे व ेलाईन लगत या र यापयत  
४. गंगानगर रे व ेलाईन लगतचा र ता ते सुभाष पांढरकर नगर पयत 

                     वरील र यांवर रोड िड हायडर बसिवणेस मा यता देणेत येत आह.े 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 
ठराव मांक  : ५८ िवषय मांक : ११ 
दनांक : १७/१२/२०१४  िवभाग : थाप य  

सुचक : मा. िनलेश शंकरराव पांढरकर  अनुमोदक : मा. जावेद शेख  
 
संदभ: मा. िनलेश शंकरराव पांढरकर यांचा ताव. 

 
             भाग मांक १६ मधील आकुड  व गंगानगर प रसरातील ना याम य ेकचरा टाकू नये असे 
फलक लावणेस व जेथ ेकचरा कंु ा ठेव या आहेत या शेजारी कचरा कंुडीतच टाका अस फलक लावणेस 
मा यता देणेत येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक  : ५९ िवषय मांक : १२ 
दनांक : १७/१२/२०१४  िवभाग : थाप य  

सुचक : मा.  बाळासाहेब तरस अनुमोदक : मा. जावेद शेख  
 
संदभ: मा. मोरे र महाद ुभ डव ेयांचे दनांक १७/१२/२०१४ रोजीचे प  

 
             भाग मांक १९ मधील वा हेकरवाडी प रसरामधील र यांचे नामकरणाबाबत. 

१. सेलेि टीयल िसटी माग ेस ह नं. ७७ मधील र यास “संतोष द ा य भ डव ेमाग” 
२. शदेव ती रावेत पासून डी माटकडे जाणा-यास “कै.चं भागा महाद ुभ डव ेमाग” 
३. शदेव ती MIDC रोड सोनट े  व ती या कडेने उज ा साईडला जाणा या र यास “कै.महाद ु

हरी भ डवे पथ” 
४. वा हेकरवाडी भ डव ेव तीकडे जाणा-या र यास “कै.बबीबाई िवनायक शद ेमाग” 

                  सदर िवषयाचा िवचार पुढील सभे या वेळी करणेत यावा.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 
ठराव मांक  : ६० िवषय मांक : १३ 
दनांक : १७/१२/२०१४  िवभाग : थाप य  

सुचक : मा.वैशाली जा लदर काळभोर अनुमोदक : मा. ितभा ाने र भालेराव 
 
संदभ: मा. वैशाली जा लदर काळभोर यांचा ताव 

 
             भाग मांक २६ काळभोरनगर येथील भूचबस सोसायटी ते ी गणेश सारक ट या 
पदपथास “कै.सौ.सुमन अिवनाश काळभोर माग” असे नामकरण करणेबाबत िवचार करणे. 
           सदर िवषयाचा िवचार पुढील सभे या वेळी करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव माकं  : ६१ िवषय मांक : १४ 
दनांक : १७/१२/२०१४  िवभाग : थाप य  

सुचक : मा.वैशाली जा लदर काळभोर अनुमोदक : मा. ितभा ाने र भालेराव 
 

संदभ: मा. वैशाली जा लदर काळभोर यांचा ताव 
 

             भाग मांक २६ काळभोरनगर मधील कृ णा पाक सोसायटी ते काळभोर िनवास या 
पदपथास “कै.सावळेराम खंडूजी काळभोर पथ” असे नाव देणेबाबत िवचार करण.े 
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           सदर िवषयाचा िवचार पुढील सभे या वेळी करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 
 

ठराव मांक  : ६२ िवषय मांक : १५ 
दनांक : १७/१२/२०१४  िवभाग : झोिनपु थाप य  

सुचक : मा.वैशाली जा लदर काळभोर अनुमोदक : मा. ितभा ाने र भालेराव 
 
संदभ: मा. वैशाली जा लदर काळभोर यांचा ताव 

 
             भाग मांक २६ काळभोरनगर मधील खडी मशीन येथील नादु त (पडलेली) मुतारी पाडून 
तेथ ेनवीन मुतारीचे काम कर यास मा यता देणेत येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संपलेचे जाहीर केल.े 

सही/- 
(सौ.सुभ ा ई र ठ बरे) 

सभापती 
अ भाग सिमती 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
अ े ीय कायालय, िनगडी-४४ 
अ ेका /११/कािव/ ७ /२०१५ 
दनांक :  ०९  / ०१ /२०१५ 

 
शासन अिधकारी तथा 
सिचव (सभाशाखा) 
अ भाग सिमती 

 


