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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८ 

ब भाग सिमती, चचवड ४११ ०३३ 
कायपि का . ८ 

सभावृ ांत  
दनांक :-  २१/१०/२०१५            वेळ :- द.ु १२.१५  वा. 

 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार दनांक 
२१/१०/२०१५ रोजी द.ु १२.१५ वा. ब भाग कायालयाचे छ पती िशवाजी महाराज सभागृहाम ये 
आयोिजत करणेत आली होती.  तुत सभेस खालील माणे स मा. नगरसद य उपि थत होते. 

१. मा. अॅड. चचवडे सं दप गुलाबराव   -  अ य  
२. मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 
३. मा.सुयवंशी आशा ाने र   
४. मा.शमीम पठाण  
५. मा.को-हाळे अनंत सुभाष  
६. मा.साबळे छाया जग ाथ  
७. मा.जगताप िवमलताई सुरेश  
८. मा.पवार आ पा उफ संपत ानोबा  
९. मा.बारणे िनलेश िहरामण  
१०. मा.झामाबाई बाळासाहेब बारण े    
११. मा.ओ हाळ शेखर अशोक  
१२. मा.पवार यमुनाताई रमणनाना 
१३. मा.गायकवाड िवनय उफ िवनायक रमेश 
१४. मा.कलाटे वाती मयूर  
१५. मा.पाषाणकर गोर  दशरथ    वीकृत सद य   
खालील माणे अिधकारी / कमचारी उपि थत होते. 

मा.योगेश कडुसकर, - . ेि य अिधकारी, मा.र व  जाधव शासन अिधकारी तथा सिचव सभाशाखा,   
मा.गटटुवार  - कायकारी अिभयंता, थाप य  िवभाग,  मा.शिशकांत मोरे, कायकारी अिभयंता, िवदयुत, 
मा.सी.एन.धानोरकर – उपअिभयंता, थाप य , मा.एन.आर. नबाळकर – उपअिभयंता थाप य, मा.सं या वाघ, 
उपअिभयंता , थाप य, मा.ए.बी.पाटील -  उपअिभयंता, िवदयुत िवभाग, मा. वालवंशी एस.जे.- .उपअिभयंता, 
पाणीपुरवठा िवभाग, ीम.पाठक ए.ए. - उपअिभयंता, झोिनपु िवभाग  थाप य, मा.िमनानाथ इनामदार – 
लेखािधकारी,  ी.जी.एस.देशपांडे – मु य आरो य िन र क, ी.वामन बाबुराव नेमाणे – कायालयीन अिध क 
(अित मण पथक मुख) ब े ीय कायालय इ यादी.  

सव थम मा. सभा य  अॅड. चचवडे सं दप गुलाबराव यांनी उपि थतांचे वागत क न  सभेचे 
कामकाजास सु वात  केली.   

अ) तदनंतर मागील कायपि का . ७,  द. १६/९/२०१५  रोजी झाले या  सभेचा सभावृ ांत कायम   
करणेत आ याच े मा.अ य  यांनी  कट केले. 



2 
 

C:\Users\Admin\Desktop\RAJ-THAKARE\proc  Octob. .2015.docx 

 

 
तदनंतर उपि थत स मा. सद यांचे संमतीने  खालील  ऐनवेळचे िवषय  
सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आल.े 
 

िवषय मांक ३  भाग मांक ५२ ताथवडे पुनावळे  येथे ओ हाळ कॉनर पासून पुढे जाणा-या व तीस  
                      द शले व ती (द शले मळा )  असे नामकरण करणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत  
                      िवचार करणे   
िवषय मांक ४  े सभा काया य  व उपा य  नेमणुक बाबत या तावास मा यता देणेबाबत िवचार  
                      करणे    
िवषय मांक ५ भाग मांक २० म ये  िबजलीनगर येथील  मनपा या खाजगी इमारतीतील  
                     दवाखा यास कै.रामभाऊ सुयवंशी दवाखाना  हे नामकरण करणेस  व िबजलीनगर हनुमान  
                     वीट समोरील चौकास कै.रामभाऊ सुयवंशी चौक हा  ठराव ( ठराव मांक ४४  दनांक  
                     १६/९/२०१५) रदद करणेकामी या  तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे  
िवषय मांक.६ चचवड लकरोडची हदु मशानभुमी िनयमानुसार खाजगी त वावर सह सं था महष   
                      वा मीक  वयंरोजगार सह सं था यांना देखभाल दु ती साफसफाई करणेकामी ठेकेदार  
                      प दतीने (मु लीम व ी न ) मशानभुमी माणे  भागा या  अख यारीत ११  
                      मिह या या कराराने देणेकामी या तावास मा यता देणेबाबत िवचार करणे . 
 
ठराव . ५०              िवषय . १ 
द. २१/१०/२०१५       िवभाग -   थाप य ब े ीय कायालय 

सुचक :  मा. िनलेश बारणे          अनुमोदक: मा. वाती कलाटे     
संदभ :- मा. झामाबाई बारण े यांचा दनांक १७/६/२०१५ रोजीचा ताव. 
िवषय :- थेरगांव येथील स.नं.२२/५ मधील े  १ हे टर ०० आर या िमळकतीचा   

आगाऊ  ताबा   पपरी चचवड मनपास अ, ब प ा दारे  या जमीन मालका या मालक ची जमीन यांनी  
आर ण मांक ६२८  खेळाचे  मैदानसाठी दलेले आह.े सदर खेळाचे मैदानास कै.रामभाऊ  मो  बारणे व  
कै.बारकु मो  बारणे असे नांव देवून नामकरण करणेकामी या तावास  मा यता देणेबाबत  िवचार करणे  
  िवषय मांक १ चा िवचार  जानेवारी या सभेचे वेळी करणेत  यावा 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

ठराव . ५१              िवषय . २ 
द. २१/१०/२०१५       िवभाग -१.  पाणीपुरवठा  ब े ीय कायालय 

         २. लेखा िवभाग ब े ीय कायालय 
सुचक :  मा. शिमम पठाण        अनुमोदक: मा. सुयवंशी आशा ाने र         

संदभ :- मा. े ीय अिधकारी यांचा .पापु/ब ेका/कािव/६४५५/६०/२०१५,  
           दनांक १३/१०/२०१५  अ वयेचा ताव  

 सन २०१४-२०१५ चे सुधारीत व सन २०१५-२०१६ चे मुळ अंदाजप कात पाणीपुरवठा 
करकोळ दु ती या लेखािशषावर अशा एकूण तरतुदी र. .१,००,००,०००/- इतक  आह.े सदर 

अंदाजप क तयार करतांना अंदाजप काम ये सव चालु िनिवदा कायवाही  व िनयोिजत कामाचा अंतभाव 
कर यात आललेा आह.े  सव कारची िनयोिजत कामे अंदाजप कात समािव  हावीत यादृ ीने ब तांशी 
कामांना ३ लाख, ४ लाख, ५ लाख अशा तरतुद ठेव यात आले या आहेत.  यामुळे चालु कामे , िनिवदा 
कायवाही कामे व ाधा याने करावयाची िनयोिजत कामे यांचा िवचार क न या या कामांना 
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अंदाजप कानुसार या आथ क वषात आव यक तरतुद उपल ध करणे या दृ ीने अंतगत बदल क न तरतुद 
वग करणेचा ताव करणेत आलेला आह.े 

सबब मा. भाग सिमतीस मा.आयु  यांचेकडील आदेश मांक लेखा/अ.प./२७७८/२०१५ दनांक 
२/१२/२००८  नुसार दान केले या अिधकारा अ वये  महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम 
१०३ व अनुसुची करण ७ (२) मधील तरतुद नुसार  सदर तावास व  तसेच प  अ मधील नमुद 
केले या तरतुदी वग करणेस मा यता देणेत येत आह.े सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता सदरची 
पुढील कायवाही करणेस मा यता देणेत येत आह.े  

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

ठराव . ५२              िवषय . ३ 
द. २१/१०/२०१५       िवभाग –  थाप य ब े ीय कायालय  

सुचक :  मा. शेखर ओ हाळ         अनुमोदक: मा.यमुनाताई पवार       
संदभ :- मा. शेखर ओ हाळ यांचा द. २१/१०/२०१५ रोजीचा ताव. 

भाग मांक ५२ ताथवडे पुनावळे येथील ओ हाळ कॉनर पासून पुढे जाणा-या व तीस द शले 
व ती (द शल ेमळा) असे नामकरण करणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े सदर िवषय कायम 
होणेची वाट न पहाता पुढील िनयमाधीन कायवाही करणेस  मा यता देणेत येत आह.े  

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

ठराव . ५३              िवषय . ४ 
द. २१/१०/२०१५       िवभाग -  ब े ीय कायालय शासन िवभाग 

सुचक :  मा.शमीम पठाण           अनुमोदक: मा. शेखर ओ हाळ       
संदभ :- मा. अॅड. चचवडे सं दप गुलाबराव यांचा द.२१/१०/२०१५ रोजीचा ताव.. 

 मा.आयु  यांचेकडील आदेश मांक फ ेका/सभा/कािव/१६३/२०१५, दनांक १४/९/२०१५  
नुसार भाग िनहाय े  सभा घे याचे आदेश ा  आहेत. सदर आदेशात नमुद केलेनुसार े सभेचा 
काया य  या भागातील जा तीत जा त सद य व कालावधी िवचारात घेणेत येईल व दुसरा सद य 
उपा य  राहील. या माणे ब े ीय काय े ातील भाग िनहाय े सभसाठी काया य  व उपा य  
िनयु  करणे आव यक आह.े तरी ब  भाग सिमती काय े ातील एकूण ११ भागात भागिनहाय 

े सभा काया य  व े  सभा उपा य  भाग े सभेसाठी िनयु  करणेकामी भाग िनहाय े सभा 
काया य  व उपा य  यांची खालील माणे नांवे िन ीती व िनयु कामी या तावास मा यता देणेत 
येत आह.े  
अ. . भागाचा कमांक व 

नांव 

भाग े सभा काया य ांचे 
नांव 

भाग े सभा उपा य ांचे 
नांव 

१. २० - चंचवडेनगर  मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव  मा.सुयवंशी आशा ाने वर  
२ २१ - दळवीनगर  मा.श मम पठाण  मा.ल ढे गणेश नारायण  
३ २२- चंचवडगांवठाण  मा. चंचवडेपाट ल आि वनी 

गजानन   
मा. अॅड.. चंचवडे सं दप 
गुलाबराव 

४ २३- केशवनगर मा.डोके अपणा नलेश  मा.को-हाळे अनंत सुभाष  
५ २४ - रामकृ ण मोरे 

े ागृ ह  
मा.गावडे जय ी वसंत  मा. शदे शतल उफ वजय 

गोरख  
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६ ४२ - भाटनगर  मा.पहलानी गु ब  कशनदास मा.साबळे छाया जग नाथ  
७ ४९ -  थेरगांव  

      गावठाण   
मा. वमलताई सुरेश जगताप मा.आ पा उफ संपत ानोबा 

पवार 
८ ५०-पदमजी पेपर 

   मल  
मा.झामाबाई बाळासाहेब बारणे  मा. नलेश हरामण बारणे  

९ ५१ - बेल ठकानगर मा.अ पा उफ ीरंग चंदु बारणे  मा.माया संतोष बारणे  
१० ५२ - ताथवडे  मा.शेखर अशोक ओ हाळ  मा.यमुनाताई रमणनाना पवार  
११ ५३ -  वाकड  मा. वनय उफ वनायक रमेश 

गायकवाड  
मा. वाती मयुर कलाटे 

       सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 
ठराव . ५४              िवषय . ५ 
द. २१/१०/२०१५       िवभाग – १. थाप य ब े ीय कायालय  

          २. वैदय कय िवभाग 
          ३. भुिम आिण जदगी िवभाग 
सुचक :  मा.आशा सुयवशी         अनुमोदक: मा.भाऊसाहेब भोईर       

संदभ :- मा. आशा सुयवंशी   यांचा दनांक  २१/१०/२०१५ रोजीचा ताव. 
 भाग माकं २० म ये िबजलीनगर येथील दवाखा यास (मनपा या  कमचारी िनवास थान  
इमारतीतील दवाखा यास)  कै.रामभाऊ सुयवंशी दवाखाना असे नामकरण करणेस व  िबजलीनगर हनुमान 
वीट समोरील चौकास कै.रामभाऊ  सुयवंशी चौक  असा ठराव (मा. भाग सिमतीतील सभा ठराव मांक 

४४,  दनांक १६/९/२०१५) रदद करणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े. 
सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 
ठराव . ५५              िवषय . ६ 
द. २१/१०/२०१५       िवभाग –  १. थाप य  ब े ीय कायालय  

           २.आरो य /पाणीपुरवठा/िवदयुत   
                                                                                             िवभाग ब े ीय कायालय 
           ३. वैदय कय  िवभाग (मु यालय)   
सुचक :  मा. शमीम पठाण       अनुमोदक: मा. भाऊसाहेब भोईर        

संदभ :- मा. शमीम पठाण  यांचा द.२०/१०/२०१५ रोजीचा ताव. 
  चचवड लकरोडची हदु मशानभूमी िनयमानुसार खाजगी त वावर सह सं ा महष  वा मीक  
वयंरोजगार सह सं था यांना देखभाल दु ती, साफसफाई करणेकामी ठेकेदार प दतीने (मु लीम व ी न 

) मशानभूमी माणे देणेकामीचे भागा या आख यारीत ११ (अकरा) मिह या या कराराने देणेकामी या 
तावास मा यता देणेत येत आह.े सदरचा सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता वरीत कायवाही 

करणेकामी या तावास मा यता देणेत येत आह.े. 
सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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वरील माण े सभेचे कामकाज झाल े मा. अॅड. चचवडे सं दप गुलाबराव यांनी सव उपि थतांचे 
आभार मानून सभा संप याचे जािहर केल.े  

 
         सही/- 

[अॅड. चचवडे सं दप गुलाबराव ] 
अ य  

ब भाग सिमती, चचवड 
 

पपरी चचव महानगरपािलका, 
ब भाग कायालय, चचवड ३३ 
जा. . ब /ेसभाशाखा/२/कािव/ १८४ /२०१५. 
दनांक :  २१ / ११ /२०१५            

             सही/- 
 शासन अिधकारी तथा 
 सिचव(  सभाशाखा ) 

ब भाग सिमती 
त -सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी  

यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना   


