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

सभावृ ांत 
कायपि का . ९ 

दनांक :-  १९/११/२०१४            वेळ :- द.ु २.३० वा. 
 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार दनांक 
१९/११/२०१४ रोजी द.ु २.३० 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. ओ हाळ शेखर अशोक   अ य  
२. मा.सुयवशी आशा ाने र  
३. मा. शमीम पठाण  
४. मा. अँड. चचवडे सं दप गुलाबराव 
५. मा. चचवडे-पाटील आि नी गजानन 
६. मा.को-हाळे अनंत  सुभाष  
७. मा. जगताप िवमलताई सुरेश  
८. मा.पवार अ पा  उफ संपत ानोबा 
९. मा.गायकवाड िवनय उफ िवनायक रमेश 
१०. मा.कलाटे वाती मयूर  
 
खालील माणे अिधकारी / कमचारी उपि थत होते. 

मा. ेि य  अिधकारी – सुभाष माछरे, मा. शासन अिधकारी तथा सिचव सभाशाखा  - र व  
िव णू जाधव,  मा.कायकारी अिभयंता – र व  दुधेकर,  मा.रामदास तांब,े   -  उप अिभयंता   के. डी. 
फुटाण,े सुधाकर कुदळे, एन. आर. िनबाळकर, सी.बी.क डे, एम.एम.च हाण,  ही.एन.देसल,े    
लेखािधकारी – इनामदार सहा. आरो यािधकारी - जे.एस. जानकर, जी.एस. देशपांडे, उ ान - डी. एम. 
आढळे, आर. बी. चांदेरे   इ यादी. 

 - - - - - -  
सव थम मा. सभा य  ओ हाळ शेखर अशोक यांनी उपि थतांचे वागत केले व सभेचे 

कामकाजास सु वात  केली.  
तदनंतर मा.िवमलताई जगताप  यांनी पुढील  माणे सुचना मांडली. 
आज दनांक १९/११/२०१४ रोजीची भाग सिमतीची मािसक सभा, अिनयमीत पाणीपुरवठा 

होत अस याने दनांक २४/११/२०१४ रोजी दुपारी १२.०० वाजेपयत तहकुब करणेत यावी. 
सदर सुचनेस मा.शमीम पठाण  यांनी अनुमोदन दल.े 

  



2 
 

C:\Users\Admin\Desktop\RAJ-THAKARE\proc__Nove. 2014.docx 

 

 
या माणे मा.सभा य  शेखर ओ हाळ यांनी आज दनांक  १९/११/२०१४ रोजीची भाग 

सिमतीची मािसक सभा दनांक २४/११/२०१४ रोजी दुपारी  १२.००  वाजेपयत तहकुब करणेत येत 
अस याचे जािहर केल.े 

 
 
                सही/- 

      [ ओ हाळ शेखर अशोक ]                                                                     
     अ य                                                              

    ब भाग सिमती, चचवड 
 
पपरी चचव महानगरपािलका, 

ब भाग कायालय, चचवड ३३ 
जा. . ब /२/कािव/  २०३ /२०१४. 
दनांक :  १५ / १२ /२०१४              सही/- 

 शासन अिधकारी तथा 
 सिचव(  सभाशाखा ) 

ब भाग सिमती 
त 

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

 

  



3 
 

C:\Users\Admin\Desktop\RAJ-THAKARE\proc__Nove. 2014.docx 

 

 

 

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

सभावृ ांत 
( दनांक १९/११/२०१४ रोजीची तहकुब सभा) 

कायपि का . ९ 
दनांक :-  २४/११/२०१४            वेळ :- द.ु १२.०० वा. 

 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक तहकुब सभा सोमवार दनांक 
२४/११/२०१४ 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. ओ हाळ शेखर अशोक   अ य  
२. मा.ल ढे गणेश नारायण   
३. मा. शमीम पठाण  
४. मा. अँड. चचवडे सं दप गुलाबराव 
५. मा.को-हाळे अनंत  सुभाष  
६. मा.साबळे छाया जग ाथ   
७. मा. जगताप िवमलताई सुरेश  
८. मा.पवार अ पा  उफ संपत ानोबा 
९. मा.पवार यमुनाताई रमणनाना 
 
खालील माणे अिधकारी / कमचारी उपि थत होते. 

मा. ेि य  अिधकारी – सुभाष माछरे, मा. शासन अिधकारी तथा सिचव सभाशाखा  - र व  
िव णू जाधव,  मा.कायकारी अिभयंता – र व  दुधेकर,  मा.रामदास तांब,े   -  उप अिभयंता   के. डी. 
फुटाण,े सुधाकर कुदळे, एन. आर. िनबाळकर, सी.बी.क डे, एम.एम.च हाण,  ही.एन.देसल,े    
लेखािधकारी – इनामदार सहा. आरो यािधकारी - जे.एस. जानकर, जी.एस. देशपांडे, उ ान - डी. एम. 
आढळे, आर. बी. चांदेरे   इ यादी. 

 - - - - - -  
सव थम मा. सभा य  ओ हाळ शेखर अशोक यांनी उपि थतांचे वागत केले व सभेचे 

कामकाजास सु वात झाली.  
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ठराव मांक  २६      िवषय मांक १ 
दनांक २४/११/२०१४      िवभाग – आरो य  

सुचक – मा.शमीम पठाण      अनुमोदक :- मा.यमुना पवार 
  संदभ :- ेि य अिधकारी यांचेकडील प  .ब ेका/५/कािव/७६४/२०१४, 
                                 दनांक १३/११/२०१४  

 
ब े ीय कायालय  काय े ातील औ णीक धुरीकरण कामकाजासाठी िडझेलवर र ा टे पो  

भाडयाने घेणेबाबत संबंधीत आरोगय िन र क व मु य आरो य िन र क यांचा अहवाल आलेला आह.े 
सदर अहवालानुसार औ णीक धुरीकरण कामकाजासाठी िडझेलवर र ा टे पो भाडयाने घेणेबाबत 

१ दवसासाठी १िडझेल र ा टे पो भाडयाने घेणेबाबत र. .८००/-  इतका दर दलेला आह.े 
 आरो य िन र क व मु य आरो य िन र क यांनी दले या अहवालातील अंदाजप कानुसार ब 

े ीय काय े ातील औ णीक धुरीकरण कामकाजासाठी  वाहन भाडयाने घेणेबाबतिनिवदा 
कामकाजासाठी १ िनयमीत िडझेल तीन चाक  वाहनासाठी अंदाजे ३०० दवसासाठी र. .८००/- माणे 
२,४०,०००/- व २ िडझेल तीन चाक  वाहनासाठी र. .८००/- माणे ४,८०,०००/-  असे एकूण र म 

पये ७,२०,०००/- इतका खच सन २०१४-२०१५ व २०१५-२०१६ या सालाकरीता िनिवदेसाठी अंदाजे 
खच अपे ीत आह.े 
 सन २०१४-२०१५ करीता औ णीक धुरीकरण कामकाजासाठी वाहन भाडयाने घेणेबाबत 
अंदाजप क य तरतुद र. .७,००,०००/- इतक  करणेत आलेली आह.े तसेच सन २०१५-२०१६ करीता 
र म पये १२,००,०००/-  इतक  तरतुद तािवत केलेली आह.े 
 सदर कामास शासक य मा यतेकामी ताव मा. भाग सिमतीपुढे आला असता, मा..शमीम 
पठाण  यांनी पुढील माण् उपसुचना मांडली. 

१. टडर काढतांना  अिध क ३ धुरीकरण गाडया व अिध क ३ धुरीकरण यं े (मशीन) िवकत घेण े
२. कचरा उचलणेसाठी अिधक दोन क वाढिवणे  तसेच एक डं पर वाढिवण े
३. आरो य िवभागासाठी एक जे.सी.बी. थाप य िवभागाकडून  वाढवून घेण े

सदरचा ताव उपरो  उपसुचनांसह मा य  करणेत  कर यात आला. 
 सदरचा सभवृ ांत कायम हो याची वाट न पहाता  कायवाही करणेस मा यता देणेत येत आह.े 
    सदरचा ठराव सवानुमते  मा य  झाला.  
 
 
ठराव मांक  २७      िवषय मांक २ 
दनांक २४/११/२०१४      िवभाग –  थाप य   

सुचक – मा.गणेश ल ढे       अनुमोदक :- मा. िवमलताई जगताप 
  संदभ :- मा.अ य  भाग सिमती .शेखर ओ हाळ यांचे  
                                दनांक १३/११/२०१४ रोजीचे प . 

पपरी चचवड महानगरपािलके या भाग मांक ५२ पुनावळे स ह नंबर १२येथे पा याची टाक  
मनपाने बांधलेली आह.े तसेच जागा ही नंदकुमार भ डवे यांचे मालक ची आह.े 
 तरी सदर जागेस भ डवे इ टेट असे नामकरण करणबेाबतचा िवषय रदद करणेस मा यता देणेत येत 
आह.े 
    सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला.   ---------- 
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 वरील माणे सभेचे कामकाज झाले मा.सभा य  ओ हाळ शेखर अशोक यांनी सव उपि थ तांचे 
आभार मानून सभा संप याचे जािहर केल.े  

 
               सही/- 

      [ ओ हाळ शेखर अशोक ]                                                                     
     अ य                                                              

    ब भाग सिमती, चचवड 
 
पपरी चचव महानगरपािलका, 

ब भाग कायालय, चचवड ३३ 
जा. . ब /२/कािव/ २०४/२०१४. 
दनांक :   १५ / १२/२०१४                सही/- 

 शासन अिधकारी तथा 
 सिचव(  सभाशाखा ) 

ब भाग सिमती 
त 

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

 

 

 


