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      पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८ 

ब भाग सिमती, चचवड ४११ ०३३ 

सभावृ ांत 

कायपि का . ७ 

दनांक :- १६/०९/२०१३            वेळ :- द.ु १२.०० वा. 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक सभा सोमवार दनांक 
१६/०९/२०१३ 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 होत.े 

१. मा. पवार यमुनाताई रमणनाना    अ य ा 

२. मा. नेटके सुमन राज      सद य 

३. मा. तरस बाळासाहेब जयवंत    सद य 

४. मा. भोईर भाऊसाहेब सोपानराव    सद य 

५. मा. सुयवंशी आशा ाने र     सद य 

६. मा. ल ढे गणेश नारायण     सद य 

७. मा. शमीम पठाण      सद य 

८. मा.  अँड. चचवडे सं दप गुलाबराव    सद य 

९. मा. चचवडेपाटील आि नी गजानन    सद य 

१०. मा. को-हाळे अनंत सुभाष     सद य 

११. मा. शदे िशतल उफ िवजय गोरख    सद य 

१२ मा. गावडे जय ी वसंत     सद य 

१३. मा. शे ी साद      सद य 

१४. मा. साळंुके सिवता सुरेश     सद य 

१५. मा. ठाकरे मंदा कनी अजुन     सद य 

१६. मा. पालांडे सुजाता सुिनल     सद य 

१७. मा. मंचरकर िगता सुिशल     सद य 

१८. मा. साबळे छाया जग ाथ     सद य 

१९. मा. चाबुक वार गौतम सुखदेव     सद य 
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२०. मा. आसवानी   सिवता धनराज     सद य 

२१. मा. ओ हाळ शेखर अशोक     सद य 

तसेच खालील माणे अिधकारी / कमचारी उपि थत होत.े 

मा. भाग अिधकारी सुभाष माछरे, मा. काय. अिभयंता रिव  दुधेकर, शरद जाधव, वसंत काची, शासन 
अिधकारी शांताराम राऊत, लेखािधकारी सुरेश आ हाळे, उपअिभयंता, बागलाणे संजय, डी. एन. ग टूवार, सी.बी. 

क डे, के. डी. फुटाण,े ि ह. जी कांबळे, ही.एन.देसले,  सुधाकर कुदळे, ीम. मोमीन, एम.एम.च हाण, उ ान सहा. 
आर.बी. चांदेरे सहा. आरो यािधकारी, जे.एस. जानकर,  इ यादी.  

सव थम मा. अ य  मा. पवार यमुनाताई रमणनाना यांनी उपि थतांचे वागत केले व सभेचे कामकाजास 
सु वात झाली 

उपि थत स मा सद यांचे संमती माणे खालील ऐनवेळचे िवषय  

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आल.े 

िवषय . १                िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

बॅड मटन कोट चालू करणे बाबत. 

मोरवाडी भाग  २७ म ये बोरा क शनचे आवारात मनपाने जी इमारत बांधली आहे. या इमारतीम ये  
बॅड मटन कोट सुर करणेत यावे. 

िवषय . २                िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

स या असले या हॉलपे ा मोठा हॉल िनमाण करणेबाबत 

ेमलोक पाक येथील कै. मिनषा भाऊसाहेब भोईर िवरंगुळा क  या ठकाणी गेली वषभर मोठया माणावर िविवध 
सां कृितक काय म होत आहेत.  पण यासाठी िवरंगुळा क ाची जागा अपुरी पडत अस याने या ठकाणी  होणा-या 
काय मात मोठया माणावर सम या िनमाण होत आहेत.  तरी स या असले या हॉल पे ा मोठा हॉल िनमाण 
करावा व नाग रकांना सहकाय करावे. 

िवषय . ३                िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

िव ुत मंडळाने लावलेला उ ोगनगर हिगरी इमारती समोरील हायमा ट या ठकाणा न उ ोगनगर मधील 
महापािलके या ायाम शाळेसमोर याची खरी गरज आहे. कारण स या तो या ठकाणी आहे या ठकाणी मुबलक 

माणात काशाची सोय आहे. पण ायाम शाळे समोर ी.द  म दर अस याने रोज सायंकाळी  या ठकाणी वृ द 
व बालकांची मोठया माणात वदळ अस याने या ठकाणी पुरेसा काश नस याने  भािवकांची गैरसोय होत आहे व 
प रसरात मिहलांचा सं याकाळी वावर अस यामुळे व सदर शहरात घडले या गु हेगारी घटनाचा  िवचार क न 
वरीत द  मं दरासमोर हायमा ट थलांतरीत कर यात यावा. 

िवषय . ४                िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

उ ोगनगर दळवीनगर झोपडप ीमधील पे ह ग लॉकचा गेली तीन ते चार मिह यांपासून  िनमाण झालेला 
असताना महापािलके या झोपडप ी थाप य िवभागाशी सतत प वहार  क न देखील सदर कामाब ल 
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महापािलकेकडून  कोण याही कारची दखल घेतली जात नाही. तरी पावसाळी वातावरण असून साथी या रोगांचा 

सार पाहता लवकरात लवकर पे ह ग लॉक बसवून ावेत. 

िवषय . ५                िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 
पपरी चचवड महानगरपािलके या भाग  . २८ मासुळकर कॉलनीम ये स.नं.७७ व स.न.ं ७९ हा  भाग  

बेघरासाठी घर  (H.D.H.) दे यात येणार अस याचे सदर नकाशाम ये  (िसटी स ह)  नमुद करणेत आलेले आहे. 

परंतु सदर  आर ण मनपाने ता यात घेणेत यावी.  सदर िवषय कायम होणेची वाट न पाहता कारवाई करणेस 
िवनंती. 

िवषय . ६                िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

उ ोगनगर मधील महापािलकेची ायामशाळा गेली क येक वषापासून जु या सािह याने व कमी जागेने त 
झालेली आहे.  तरी मोठया माणावर िव ाथ  अस याने या ठकाणी अप-ुया जागेमुळे व कमी सािह यामुळे यांचे 
नुकसान होत आहे व िविवध सम या िनमाण होत आहेत. भागाचा िवचार करता ायाम करणा-या लोकांची 
सं या मोठया माणात आहे. परंतू सदर ायाम शाळा अप-ुया जागेमुळे व कमी सािह यामुळे नाग रकांना 
िनरउपयोगी ठरत आहे. तरी सदर ायाम शाळेची जागा वाढवून निवन   सािह य लवकरात लवकर दाखल करावे. 

िवषय . ७                िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

पपरी चचवड  मनपा िवकास आराखडयातील ४५.००  मी. ं दीचा काळेवाडी फाटा ते दे  आळंदी  हा बी आर टी 
एस र ता िवकिसत करीत आहे. या र ता ंदीकरणात िवकास आराखडयातील आर ण मोकळी जागा . १० येथे  
मनपाचे  कै. नारायण दगडू कापसे रोपवा टका क  आहे.  सदरचे रोपवा टका क  र ता ंदीकरणात   बािधत होत 
अस याने ते पाडून टाकणे आव यक आहे. सदरचे रोपवा टका क  हे लोडबेअर ग असून छतास प ा आहे.  व याचे 

े फळ सुमारे  ४१५ चौ. फुट आहे.  या ठकाणी मनपाने िवकास आराखडयानुसार यापुव च रोपवा टका क ा या 
बाहेर न ाने  िसमा भत ही बांधलेली आहे.  सदर रोपवा टका क  पाड यात यावे. 

िवषय . ८                िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

पपरी चचवड महानगरपािलके या भग . २८ मासुळकर कॉलनीमधील आर ण . १०९, ११० हे मनपा या 
ता यात नाहीत.  तरी सदर आर णे ता यात घेण.े सदर िवषय कायम होणेची वाट न पाहता कायवाही करणेस 
मा यता िमळावी. 

िवषय . ९                िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय  

मनपाने मासुळकर कॉलनी येथे हेगडेवार डा संकुल बांधलेले असुन तेथे केट गचे ाऊंड आहे. तसेच जीम व मैदान 
अस याने मुले केट ग ाऊंडवर केट, फुटबॉल खेळतात. यामुळे केट ग ाऊंडचे नुकसान होत आहे तेथील 
नाग रकां या मागणीनुसार केट ग ाऊंडला क हड करणेस िवनंती आहे. 

िवषय . १०             िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय  

चचवड उपिवभागात होणा-या िविवध काय मासाठी ता पुरती विन ेपन, काश व जनरेटरची व था करण.े 

िवषय . ११               िवभाग : िव ुत  िवभाग, ब भाग  

ब भागात होणा-या िविवध काय मासाठी ता पुरती  वनी ेपन, काश व जनरेटरची व था करण.े 

िवषय . १२                िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय  
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भाग . २३ केशवनगरम ये मोरया गोसावी डांगणा या वेश दारावर महान साधु मोरया गोसावी यांचा 
पुतळा बसिव यास मा यता िमळावी जेणेक न या डांगणाला जे नांव दे यात आले आहे. या महान साधंुचे या 
ठकाणी दशन हावे. 

िवषय . १३                िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय  

चचवड गांव भाजी मंडई येथे भाजी मंडईचा बोड नस याने नाग रकांना याबाबत  मािहत होत नाही तरी 
या  ठकाणी  NEON SIGN BOARD बसिव यात यावा. 

िवषय . १४                िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय  

पपरीनगर   येथील लाल बहा दूर शा ी माकटम य े इमारती या वर NEON SIGN BOARD बसिव यात 

यावा. 

िवषय . १५                िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय  

पपरी नगर येथील लाल बहा दूर   शा ी माकटम ये दररोज ५० ते ६० हजार लोकांची य-ेजा अस या कारणाने 
येणा-या ाहकांचे पैस,े पाक ट, मंगळसू ,े सो याची चैन लुटले जातात. यामुळे या प रसरातील नाग रक त 
झालेले आहेत.  तसेच अशा गद या ठकाणी घातपात हो याची श यता पाहता पपरी भाजी मंडई  प रसराम ये 
C.C.T.V. बसिव यात यावे. 

िवषय . १६                िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय  

भाग . २३, केशवनगर या भागाम य ेतालेरा हॉ पीटलकड ेजाणा-या  र यावर  असणा-या ग यांना ग ली 

.१, ग ली .२, अशी नांवे देऊन दशक फलक लाव यात यावे. 

तालेरा हॉि पटल रोड ग ली १, व तालेरा हॉि पटल रोड ग ली २  अस ेदशक फलक लाव यात यावेत 

खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 

सूचक  -  मा. शे ी साद                          अनुमोदक - मा. को-हाळे अनंत सुभाष  

स मा. नगरसद यांनी  सांिगतलेली  अित मण (हातगाडया / टप-या इ.) िवषयक, पाणी पुरवठा बाबत, 
साफ सफाईची कामे  संबंिधत  अिधकारी / कमचारी यांना वेळोवेळी दूर वनीव न तसेच सम  सांगूनही भागातील  
कामे  होत नाहीत.  याचा िनषेध क न आजची  सभा तहकुब कर यात यावी.      

                               सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 

  मा. अ य ा - बुधवार द. २५/९/२०१३ रोजी स. १२.०० वा. पयत सभा तहकूब करणेत येत आहे 

     सही/- 

        [ पवार यमुनाताई रमणनाना ] 

अ य  

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

ब भाग सिमती, चचवड ४११ ०३३ 

सभावृ ांत 

( द. १६/०९/२०१३ ची तहकूब सभा ) 

कायपि का . ७ 

दनांक :- २५/०९/२०१३            वेळ :- द.ु १२.०० वा. 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची द. १९/०९/२०१३ ची तहकूब सभा बुधवार 
दनांक २५/०९/२०१३ 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 होत.े 

१. मा. पवार यमुनाताई रमणनाना    अ य ा 

२. मा. नेटके सुमन राज      सद य 

३. मा. तरस बाळासाहेब जयवंत    सद य 

४. मा. भ डवे संिगता राज      सद य 

५. मा. सुयवंशी आशा ाने र     सद य 

६. मा. शमीम पठाण      सद य 

७. मा.  अँड. चचवडे सं दप गुलाबराव    सद य 

८. मा. चचवडेपाटील आि नी गजानन    सद य 

९. मा. को-हाळे अनंत सुभाष     सद य 

१०. मा. शदे िशतल उफ िवजय गोरख    सद य 

११. मा. शे ी साद      सद य 

१२. मा. साळंुके सिवता सुरेश     सद य 

१३. मा. साबळे छाया जग ाथ     सद य 

१४. मा. ओ हाळ शेखर अशोक     सद य 

तसेच खालील माणे अिधकारी / कमचारी उपि थत होत.े 

 

मा. भाग अिधकारी सुभाष माछरे, मा. काय. अिभयंता र व  दुधेकर, शरद जाधव, वसंत काची, 
(नगरसिचव)-लेखािधकारी सुरेश आ हाळे, उपअिभयंता, बागलाणे संजय, डी. एन. ग टूवार, सी.बी. क ड,े के. डी. 
फुटाण,े ि ह. जी कांबळे, ही.एन.देसले,  सुधाकर कुदळे, ीम. मोमीन, एम.एम.च हाण, उ ान सहा. आर.बी. 
चांदेरे सहा. आरो यािधकारी, जे.एस. जानकर,  इ यादी.  
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सव थम मा. अ य  मा. पवार यमुनाताई रमणनाना यांनी उपि थतांचे वागत केले. व सभेचे कामकाजास 
सु वात झाली  

द. २१/८/२०१३ व १६/९/२०१३ रोजी झाले या सभेचा ( कायि का ६ ) सभावृ ांत कायम करणेत 

आ याचे मा. सभापती यांनी कट केले. 

ठराव . ४९             िवषय . १   

द. २५/०९/२०१३              िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

सुचक : मा. साळंुके सिवता सुरेश                  अनुमोदक: मा. ठाकरे मंदा कनी अजुन 

संदभ  : मा. साळंुके सिवता सुरेश यांचे  द. १६/०९/२०१३ रोजीचे प .   

  मा.सद यांनी िशफारस केले माण े

 मोरवाडी भाग  २७ म ये बोरा क शनचे आवारात मनपाने जी इमारत बांधली आहे.  या 
इमारतीम ये  बॅड मटन कोट सुर करणसे मा यता दे यात आली. 

ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 

ठराव . ५०             िवषय . २   

द. २५/०९/२०१३              िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

सुचक : मा. ल ढे गणेश नारायण                    अनुमोदक: मा. शदे िशतल उफ िवजय गोरख 

संदभ  : मा. ल ढे गणेश नारायण यांचे  द. ६/०९/२०१३ रोजीचे प .   

  मा.सद यांनी िशफारस केले माण े

स या असले या हॉलपे ा मोठा हॉल िनमाण करणेबाबत 

ेमलोक पाक येथील कै. मिनषा भाऊसाहेब भोईर िवरंगुळा क  या ठकाणी गेली वषभर मोठया 
माणावर िविवध सां कृितक काय म होत आहेत.  पण यासाठी िवरंगुळा क ाची जागा अपुरी पडत अस याने या 
ठकाणी  होणा-या काय मात मोठया माणावर सम या िनमाण होत आहेत.  तरी स या असले या हॉल पे ा मोठा 

हॉल  करणेस मा यता देणेत आली. 

ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 

ठराव . ५१             िवषय . ३   

द. २५/०९/२०१३              िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

सुचक : मा. ल ढे गणेश नारायण                    अनुमोदक: मा. शदे िशतल उफ िवजय गोरख 

संदभ  : मा. ल ढे गणेश नारायण यांचे  द. ६/०९/२०१३ रोजीचे प .   

  मा.सद यांनी िशफारस केले माण े

िव ुत मंडळाने लावलेला उ ोगनगर हिगरी इमारती समोरील हायमा ट या ठकाणा न उ ोगनगर 
मधील महापािलके या ायाम शाळेसमोर याची खरी गरज आहे. कारण स या तो या ठकाणी आहे या ठकाणी 
मुबलक माणात काशाची सोय आहे. पण ायाम शाळेसमोर ी.द  म दर अस याने रोज सायंकाळी  या 
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ठकाणी वृ द व बालकांची मोठया माणात वदळ अस याने या ठकाणी पुरेसा काश नस याने  भािवकांची 
गैरसोय होत आहे व प रसरात मिहलांचा सं याकाळी वावर अस यामुळे व सदर शहरात घडले या गु हेगारी 
घटनाचा िवचार क न वरीत द  मं दरासमोर हायमा ट थलांतरीत कर यात यावा. 

ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 

ठराव . ५२             िवषय . ४   

द. २५/०९/२०१३              िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

सुचक : मा. ल ढे गणेश नारायण                    अनुमोदक: मा. शदे िशतल उफ िवजय गोरख 

संदभ  : मा. ल ढे गणेश नारायण यांचे  द. ६/०९/२०१३ रोजीचे प .   

  मा.सद यांनी िशफारस केले माण े

उ ोगनगर दळवीनगर झोपडप ीमधील पे ह ग लॉक चा गेली तीन ते चार मिह यांपासून  िनमाण 
झालेला असताना महापािलके या झोपडप ी थाप य िवभागाशी सतत प वहार  क न देखील सदर कामाब ल 
महापािलकेकडून  कोण याही कारची दखल घेतली जात नाही. तरी पावसाळी वातावरण असून साथी या रोगांचा 

सार पाहता लवकरात लवकर पे ह ग लॉक बसिवणेस मा यता देणेत आली. 

ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 

ठराव . ५३              िवषय . ५   

द. २५/०९/२०१३               िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

सुचक : मा. ठाकरे मंदा कनी अजुन                                अनुमोदक : मा. साळंुके सिवता सुरेश 

संदभ  : मा. ठाकरे मंदा कनी अजुन यांचे  द.१६/०९/२०१३ रोजीचे प .   

  मा.सद यांनी िशफारस केले माण े

पपरी चचवड महानगरपािलके या भाग  . २८ मासुळकर कॉलनीम ये स.नं.७७ व स.नं. ७९ हा  भाग  
बेघरासाठी घर  (H.D.H.) दे यात येणार अस याचे सदर नकाशाम ये  (िसटी स ह)  नमुद करणेत आलेले आहे. 

परंतु सदर  आर ण मनपाने ता यात घेणेत यावी.  सदर िवषय कायम होणेची वाट न पाहता कारवाई करणेस 
मा यता देणेत आली. 

ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 

ठराव . ५४              िवषय . ६   

द. २५/०९/२०१३               िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

सुचक : मा. ल ढे गणेश नारायण                      अनुमोदक: मा. शदे िशतल उफ िवजय गोरख 

संदभ  : मा. ल ढे गणेश नारायण यांचे  द. ६/०९/२०१३ रोजीचे प .   

  मा.सद यांनी िशफारस केले माण े



8 
 

उ ोगनगर मधील महापािलकेची ायामशाळा गेली क येक वषापासून जु या सािह याने व कमी जागेने 
त झालेली आहे.  तरी मोठया माणावर िव ाथ  अस याने या ठकाणी अप-ुया जागेमुळे व कमी सािह यामुळे 

यांचे नुकसान होत आहे व िविवध सम या िनमाण होत आहेत. भागाचा िवचार करता ायाम करणा-या लोकांची 
सं या मोठया माणात आहे तथािप ायाम शाळा अप-ुया जागेमुळे व कमी सािह यामुळे नाग रकांना िन उपयोगी 
ठरत आहे. तरी सदर ायाम शाळेची जागा वाढवून निवन सािह य लवकरात लवकर दाखल करणेस मा यता 
िमळावी. 

ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 

ठराव . ५५              िवषय . ७   

द. २५/०९/२०१३               िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

सुचक : मा. ठाकरे मंदा कनी अजुन                                  अनुमोदक: मा. साळंुके सिवता सुरेश 

संदभ  : मा. ठाकरे मंदा कनी अजुन यांचे  द.१६/०९/२०१३ रोजीचे प .   

  मा.सद यांनी िशफारस केले माण े

पपरी चचवड  मनपा िवकास आराखडयातील ४५.००  मी. ं दीचा काळेवाडी फाटा ते दे  आळंदी  हा 
बी आर टी एस र ता िवकिसत करीत आहे. या र ता ंदीकरणात िवकास आराखडयातील आर ण मोकळी जागा . 
१० येथे  मनपाच े कै. नारायण दगडू कापसे रोपवा टका क  आहे.  सदरचे रोपवा टका क  र ता ंदीकरणात   
बािधत होत अस याने ते पाडून टाकणे आव यक आहे. सदरचे रोपवा टका क  हे लोडबेअर ग असून छतास प ा 
आहे.  व याचे े फळ सुमारे  ४१५ चौ. फुट आहे.  या ठकाणी मनपाने िवकास आराखडयानुसार यापुव च 
रोपवा टका क ा या बाहेर न ाने  िसमा भत ही बांधलेली आहे.  सदरचे रोपवा टका क  पाडणेस मा यता देणेत 
आली. 

ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 

ठराव . ५६              िवषय . ८   

द. २५/०९/२०१३               िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

सुचक : मा. ठाकरे मंदा कनी अजुन                                 अनुमोदक: मा. साळंुके सिवता सुरेश 

संदभ  : मा. ठाकरे मंदा कनी अजुन यांचे  द.१६/०९/२०१३ रोजीचे प .   

  मा.सद यांनी िशफारस केले माण े

पपरी चचवड महानगरपािलके या भग . २८ मासुळकर कॉलनीमधील आर ण . १०९ व ११० ही 
मनपा या ता यात नाहीत.  तरी सदर आर णे ता यात घेणे. सदर िवषय कायम होणेची वाट न पाहता कायवाही 
करणेस मा यता देणेत आली. 

ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 

ठराव . ५७              िवषय . ९   

द. २५/०९/२०१३               िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

सुचक : मा. ठाकरे मंदा कनी अजुन                                अनुमोदक: मा. साळंुके सिवता सुरेश 
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संदभ  : मा. ठाकरे मंदा कनी अजुन यांचे  द.१६/०९/२०१३ रोजीचे प .   

  मा.सद यांनी िशफारस केले माण े

मनपाने मासुळकर कॉलनी येथे हेगडेवार डा संकुल बांधलेले असुन तेथे केट गचे ाऊंड आहे. तसेच जीम 
व मैदान अस याने मुले केट ग ाऊंडवर केट, फुटबॉल खेळतात. यामुळे केट ग ाऊंडचे नुकसान होत आहे 
तेथील नाग रकां या मागणीनुसार केट ग ाऊंडला क हड करणेस  मा यता देणेत आली. 

ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 

ठराव . ५८              िवषय . १०   

द. २५/०९/२०१३               िवभाग :िव ुत िवभाग, ब भाग 

सुचक : मा.  अँड. चचवडे सं दप गुलाबराव                    अनुमोदक: मा. चचवडेपाटील आि नी गजानन 
संदभ  : . ब /िव/३/कािव/७३/२०१३,  द.२३/०८/२०१३ रोजीचे प .   

  मा.  भाग अिधकारी यांनी िशफारस केले माण े

चचवड उपिवभागात होणा-या िविवध काय मासाठी ता पुरती विन ेपन, काश व जनरेटरची व था 
करणे करणेस  र. . १०,००,०००/- अ री र म पये दहा लाख फ  चे पुवगणनप कास व या माणे काम 

कर यास मा यता देणेत आली. 

ठराव सवानुमत ेमंजूर झाला. 

ठराव . ५९              िवषय . ११   

द. २५/०९/२०१३               िवभाग :िव ुत िवभाग, ब भाग 

सुचक : मा.  अँड. चचवडे सं दप गुलाबराव                    अनुमोदक: मा. चचवडेपाटील आि नी गजानन 
संदभ  : . ब /िव/३/कािव/७४/२०१३,  द.२३/०८/२०१३ रोजीचे प .   

  मा.  भाग अिधकारी यांनी िशफारस केले माण े

ब  भागात  होणा-या िविवध काय मासाठी ता पुरती विन ेपन, काश व जनरेटरची व था करणेस  
र. . १०,००,०००/- अ री र म पये दहा लाख फ  चे पुवगणनप कास व या माणे काम कर यास मा यता 

देणेत आली. 

ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 

ठराव . ६०              िवषय . १२   

द. २५/०९/२०१३               िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

सुचक : मा. को-हाळे अनंत सुभाष                                   अनुमोदक : मा. शे ी साद  

संदभ  : मा. को-हाळे अनंत सुभाष यांचे  द.१६/०९/२०१३ रोजीचे प .   

  मा.सद यांनी िशफारस केले माण े
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भाग . २३ केशवनगरम ये मोरया गोसावी डांगणा या वेश दारावर महान साधु मोरया गोसावी 
यांचा पुतळा बसिव यास मा यता िमळावी जेणेक न या डांगणाला जे नांव दे यात आले आहे. या महान साधंुचे 
या ठकाणी दशन हावे. 

ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 

ठराव . ६१              िवषय . १३   

द. २५/०९/२०१३               िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

सुचक : मा. चचवडेपाटील आि नी गजानन          अनुमोदक : मा.  अँड. चचवडे सं दप गुलाबराव    
संदभ  : मा. चचवडेपाटील आि नी गजानन यांचे  द.१६/०९/२०१३ रोजीचे प .   

  मा.सद यांनी िशफारस केले माण े

चचवड गांव भाजी मंडई येथे भाजी मंडईचा बोड नस याने नाग रकांना याबाबत  मािहत होत नाही तरी 
या  ठकाणी  NEON SIGN BOARD बसिवणेस मा यता दली. 

ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 

ठराव . ६२              िवषय . १४   

द. २५/०९/२०१३               िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

सुचक : मा. चाबुक वार गौतम सुखदेव          अनुमोदक मा. भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 
संदभ  : मा. चाबुक वार गौतम सुखदेव यांचे  द.१६/०९/२०१३ रोजीचे प .   

  मा.सद यांनी िशफारस केले माण े

पपरीनगर येथील लाल बहा दूर शा ी माकटम य ेइमारती या वर NEON SIGN BOARD बसिवणेस 

मा यता दली. 

ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 

ठराव . ६३              िवषय . १५   

द. २५/०९/२०१३               िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

सुचक : मा. चाबुक वार गौतम सुखदेव          अनुमोदक मा. भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 
संदभ  : मा. चाबुक वार गौतम सुखदेव यांचे  द.१६/०९/२०१३ रोजीचे प .   

 पपरी नगर येथील लाल बहा दूर   शा ी माकटम ये दररोज ५० ते ६० हजार लोकांची य-ेजा अस या 
कारणाने येणा-या ाहकांचे पैस,े पाक ट, मंगळसू ,े सो याची चैन लुटले जातात. यामुळे या प रसरातील नाग रक 

त झालेले आहेत.  तसेच अशा गद या ठकाणी घातपात हो याची श यता पाहता पपरी भाजी मंडई  
प रसराम ये C.C.T.V. बसिव यात यावे. 

ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
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ठराव . ६४              िवषय . १६   

द. २५/०९/२०१३               िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

सुचक : मा. को-हाळे अनंत सुभाष                  अनुमोदक : मा. शे ी साद  

संदभ  : मा. को-हाळे अनंत सुभाष यांचे  द.१६/०९/२०१३ रोजीचे प .   

 भाग . २३, केशवनगर या भागाम य ेतालेरा हॉ पीटलकड ेजाणा-या  र यावर  असणा-या ग यांना 

ग ली .१, ग ली .२, अशी नांवे देऊन दषक फलक लाव यात यावे. 

तालेरा हॉि पटल रोड ग ली १, व तालेरा हॉि पटल रोड ग ली २  अस ेदषक फलक लाव यात यावेत 

ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 

वरील माणे सभेचे कामकाज होऊन मा. अ य ा मा. पवार यमुनाताई रमणनाना यांनी सव 
उपि थतांचे आभार मानून सभा संप याचे जाहीर केल.े 

सही/- 

[ पवार यमुनाताई रमणनाना ]                                                                      
अ य ा 

 ब भाग सिमती, चचवड 

 

ित, 

सव संबंिधत  

                                    शासन अिधकारी 

   सभाशाखा, ब भाग सिमती 

     िप. च.मनपा, चचवड-३३. 

 

. एएमसी/ब २/कािव/२८३/२०१३, द. ३/१०/२०१३. 

 

 

 


