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पपरी चचवड महानगरपािलका 

क भाग कायालय 
कायपिञका मांक-२ 

सभावृ ातं 
 द.- २/५/२०१३            वेळ दुपारी ३:०० वाजता 
 
          पपरी चचवड महानगरपािलके या क भाग सिमतीची मािसक सभा क भाग 
कायालयाचे ी.छञपती िशवाजी महाराज सभागृहाम ये द.२/५/२०१३ रोजी दुपारी 
३.०० वाजता आयोजीत करणेत आली होती सदर सभेस खालील माणे मा.नगरसद य 
उपि थत होते. 
 

१)    मा.ग हाणे सुरेखा शंकर                 - अ य ा 
२)    मा.आ हाट मंदा उ म 
३)    मा.वाबळे संजय म हारराव 
४)    मा.मिडगेरी वषा िवलास 
५)    मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 
६)    मा.सौ.गवळी सुिनता (माई) पांडुरंग        
७)    मा.सुपे आशा र व   
८)    मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके  
९)    मा.गोफणे अनुराधा देिवदास 
१०) मा.महेशदादा कसन लांडगे 
११) मा.िव नाथ िवठोबा लांडे 
१२) मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 
१३) मा.भोसले रा ल हनुमंत 
१४) मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 
१५) मा.काटे रोिहतअ पा सुदाम 
१६) मा.काटे राज  िभकनशेठ 
१७) मा.मोटे करण बाळासाहेब 
१८) मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 
१९) मा.संजय केशवराव काटे 
 
   तसेच खालील माणे अिधकारी/कमचारी उपि थत होते. 

       मा. फंुदे िड.एम.- भाग अिधकारी, ी.र व  जाधव- . शासन अिधकारी, 
मा.साळवी –कायकारी अिभयंता, थाप य क- भाग्, मा.िनकम- कायकारी अिभयंता 
(जलिन:सारण), मा. मनोहर कुदळे- कायकारी अिभयंता िवदयुत, ी.इनामदार-
लेखािधकारी, ी.काळे- उपअिभयंता, थाप य, ी.बोञे- उपअिभयंता, थाप य, ी. 
हनुमंत शद-े उपअिभयंता, पाणीपुरवठा, ी. राज  शद-े उपअिभयंता, पाणीपुरवठा, 

ी.घुबे- उपअिभयंता, पाणीपुरवठा,  ी. ीम.पाठक-उपअिभयंता जलिन सारण, 
ी.जगताप-उपअिभयंता थाप य, ी.जावळे-उपअिभयंता पाणीपुरवठा ड भाग, 
ी.पाटील- उपअिभयंता ,िवदयुत, ी. लगस व ी.भोकरे - सहा.आरो यािधकारी, 
ी.शेख-क.अिभयंता, ी.जगदाणे- क.अिभयंता, ी.भंडारी- क.अिभयंता, ी.अंदुरे -

क.अिभयंता, ी.गायकवाड- उदयान अिध क, ी.कंुभार-हॉट .सुपरवायझर, ी.कांबळे-
मु य आरो य िनरी क, ी.गनबोटे- था.अिभ.सहा यक, ी.घोड-े था.अिभ.सहा यक. 
         सौ.ग हाणे सुरेखा शंकर यांची क भाग सिमतीचे सन २०१३-१४ क रता 
अ य पदी िबन िवरोध िनवड झालेने ी.डी.एम.फंुदे भाग अिधकारी क भाग यांनी 

भाग कायालया या वतीने पु पगु छ देवुन वागत केले. 
मा.अ य ा यांनी सव स मा.सद य व अिधकारी यांचे वागत क न सभेला सुरवात केली. 
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          तदनंतर खालील माणे मा.अ य  यांचे मा यतेने ऐनवेळचे िवषय सभा 
कामकाजात दाखल क न घेणेत आले. 
िवषय मांक-५)    भाग . २९ अंतगत लांडगेनगर येथे दशादशक फलक  
                            बसिव याबाबत-मा.संजय वाबळे व मा. करण मोटे यांचे पञ. 
िवषय मांक-६)    मौजे लांडेवाडी जवळील नािशक महामागालगत राजमाता िजजाऊ  
                             कॉलेज जवळील िनयोिजत कमानीस राजमाता िजजाऊ वेश ार नाव  
                             दणेेबाबत- मा.संजय वाबळे, मा.िव नाथ लांडे व मा. करण मोटे यांचे  
                             पञ. 
िवषय मांक-७)    कासारवाडी . .६३ येथे दशादशक फलक बसिवणेबाबत- मा. करण  
                             मोटे व मा.संजय वाबळे यांचे पञ. 
िवषय मांक-८)    दापोडी भाग . ६४ व ६२ म ये पुतळयास लोखंडी िशडी  
                             बसिवणेबाबत- मा.चं कांता सोनकांबळे व मा.राज  काटे यांचे पञ. 
िवषय मांक-९)     भाग . २९ इं ायणीनगर म ये से. . ३ व ७ म ये थाप य िवषयक  
                          कामे करणेबाबत- मा. भाग अिधकारी यांचा ताव. 
िवषय मांक-१०)  भाग . २९ इं ायणीनगर म ये से. . १० व १२ म ये थाप य  
                          िवषयक कामे करणेबाबत- मा. भाग अिधकारी यांचा ताव. 
िवषय मांक-११)  भाग  . २९ इं ायणीनगर म ये से. .१ व २ म ये थाप य िवषयक  
                          कामे करणेबाबत- मा. भाग अिधकारी यांचा ताव. 
िवषय मांक-१२)  भाग . २९ इं ायणीनगर म ये ठक ठकाणी बचेस बसिवणे व बोड  
                          बसिवणेबाबत- मा. भाग अिधकारी यांचा ताव. 
िवषय मांक-१३)  भाग . २९ इं ायणीनगर से टर . १  म ये मोकळी जागा . २  
                          मधील इमारतीचा िव तार करणेबाबत- मा. भाग अिधकारी यांचा  
                          ताव. 
िवषय मांक-१४)  सन २०१३/१४ चे अंदाजपञकातील थाप य िवषयक िवकास  
                         कामांना शासक य  मा यता िमळणेबाबत- मा.संजय वाबळे व  
                        मा.िव नाथ लांडे यांचे  पञ. 
  ------  
            िवषय मांक १ माणे दनांक  ६/३/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायपिञका  
            .११) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.अ य ा यांनी कट केले. 
            दनांक   ५/४/२०१३ रोजी झाले या  िवशेष सभेचा (कायपिञका  
            .१) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.अ य ा यांनी कट केले. 
     -----           
ठराव मांक- ३        िवषय मांक- २ 
दनांक-  २/५/२०१३    िवभाग- थाप य क  

सुचक-मा.संजय वाबळे                             अनुमोदक-मा.राज  काटे 
संदभ- मा.िव नाथ लांडे  यांचे द.२/४/२०१३ चे पञ. 
         लांडेवाडी चौक येथील छञपती ी.िशवाजी महाराजां या पुतळयामागे ि टलची 
िशडी बसिवणेकामी येणारे खचास मा यता देणेत येत आह.े 
                                  सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
     ------  
ठराव मांक- ४        िवषय मांक- ३ 
दनांक-  २/५/२०१३    िवभाग- थाप य क 

सुचक-मा.संजय वाबळे                             अनुमोदक-मा.राज  काटे 
संदभ- मा.िव नाथ लांडे  यांचे द.२/४/२०१३ चे पञ.  
       इं ायणीनगर येथे एमआयडीसी चौक  येथे िशवमं दरामागे मोकळया जागेत  हॉकस 
झोन तयार करणेकामी येणारे खचास मा यता  देणेत येत आह.े 
                                 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
     --- 
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ठराव मांक- ५        िवषय मांक- ४ 
दनांक-  २/५/२०१३    िवभाग- थाप य क 

सुचक-मा.संजय वाबळे                             अनुमोदक-मा.राज  काटे 
संदभ- मा.िव नाथ लांडे  यांचे द.२/४/२०१३ चे पञ.  
          भगतव ती येथील जीण झालेले व गरजेचे नसलेले संडास लॉक पाडून या  जागेवर 
आरो य िवभागाचे व  िव ुत िवभागांचे कायालय बांधणेकामी येणारे खचास मा यता देणेत 
येत आह.े 
                                    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
       ------  
         सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले िवषय घेणेत आले.  
  
ठराव मांक- ६        िवषय मांक- ५ 
दनांक-  २/५/२०१३    िवभाग- थाप य क 

सुचक-मा. संजय वाबळे                            अनुमोदक-मा. करण मोटे 
संदभ- मा.संजय वाबळे व मा. करण मोटे यांचे पञ. 
         इं ायणीनगर भाग . २९ अंतगत लांडगेनगर येथे खालील माणे दशादशक 
फलक लाव यास मा यता देणेत येत आह.े 

१. ी वामी समथ मं दर 
२. वडजाई माता मं दर 
३. ी वामी समथ कॉलनी नं. १ 
४. ी वामी समथ कॉलनी नं. २ 
५. ी वामी समथ कॉलनी नं. ३ 
६. ी वामी समथ कॉलनी नं. ४ 
७. ी वामी समथ कॉलनी नं. ५ 

                                  सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                                   ------  
ठराव मांक- ७        िवषय मांक- ६ 
दनांक-  २/५/२०१३    िवभाग- थाप य क 

सुचक-मा. संजय वाबळे                            अनुमोदक-मा.िव नाथ लांडे 
संदभ- मा.संजय वाबळे, मा.िव नाथ लांडे व मा. करण मोटे यांचे पञ. 
         मौजे लांडेवाडी जवळील नािशक महामागालगत राजमाता िजजाऊ कॉलेज जवळील  
(†ò फे  ॉिनक कंपनी समोर ) िनयोिजत कमानीस राजमाता िजजाऊ वेश ार नामांकन 
देणेस मा यता देणेत येत आह.े 
                                 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
    ------  
ठराव मांक-  ८       िवषय मांक- ७ 
दनांक-  २/५/२०१३    िवभाग- थाप य क 

सुचक-मा. करण मोटे                            अनुमोदक-मा.संजय वाबळे 
संदभ- मा. करण मोटे व मा.संजय वाबळे यांचे पञ. 
         भाग. . ६३ येथे खालील माणे दशादशक / नामफलक लावणेस मा यता देणेत 
येत आह.े 

१. मदरसा दालउलूम ईशाअतुल ई लाम 
२. अंजुमन गुलशन--ए-- म दना मदरसा अहले सुनतदल  जमात 
३. कासारवाडी मनपा शाळेकडे जाणा-या र यास कै.यशवंत गेणूजी िपसाळ असे 

नामकरण करणे. 
                                    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
         --- 
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ठराव मांक- ९        िवषय मांक- ८ 
दनांक-  २/५/२०१३    िवभाग- थाप य क 

सुचक-मा.चं कांता सोनकांबळे                             अनुमोदक-मा.राज  काटे 
संदभ- मा.चं कांता सोनकांबळे व मा.राज  काटे यांचे पञ. 
     दापोडी भाग . ६४ व ६२ म ये वीर  भगत सग व नारायण दाभाडे या ांतीवीरांचे 
पुतळे आहेत या पुतळयास लोखंडी िशडी बसिवणेस खचासह मा यता देणेत येत आह.े 
                                       सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
          ------  
ठराव मांक- १०        िवषय मांक- ९ 
दनांक-  २/५/२०१३    िवभाग- थाप य क 

सुचक-मा. संजय वाबळे                            अनुमोदक-मा.मंदा आ हाट 
संदभ- मा. भाग अिधकारी यांचे कडील पञ .जा. . था/क /३२०/२०१३ 
द.२/५/२०१३ 

       मा. भाग अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे- 
       भाग . २९ इं ायणीनगर म ये से. . ३ व ७ म ये थाप य िवषयक कामे 
करणेकामी र. . १०,००,०००/- (अ री- र. . दहा लाख फ ) चे पुवगणनपञकास व 
या माणे काम कर यास मा यता देणेत येत आह.े 

                                         सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
              ------  
ठराव मांक-  ११       िवषय मांक- १० 
दनांक-  २/५/२०१३    िवभाग- थाप य क 

सुचक-मा. वषा मिडगेरी                            अनुमोदक-मा.वसंत ल ढे 
संदभ- मा. भाग अिधकारी यांचे कडील पञ .जा. . था/क /३१९/२०१३ 
द.२/५/२०१३ 

       मा. भाग अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे- 
       भाग . २९ इं ायणीनगर म ये से. . १० व १२ म ये थाप य िवषयक कामे 
करणेकामी र. . १०,००,०००/- (अ री- र. . दहा लाख फ ) चे पुवगणनपञकास व 
या माणे काम कर यास मा यता देणेत येत आह.े 

                                         सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
              ------  
ठराव मांक-  १२       िवषय मांक- ११ 
दनांक-  २/५/२०१३    िवभाग- थाप य क 

सुचक-मा. सुिनता गवळी                            अनुमोदक-मा.आशा सुपे 
संदभ- मा. भाग अिधकारी यांचे कडील पञ .जा. . था/क /३१८/२०१३ 
द.२/५/२०१३ 

       मा. भाग अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे- 
       भाग . २९ इं ायणीनगर म ये से. . १ व २ म ये थाप य िवषयक कामे 
करणेकामी र. . १०,००,०००/- (अ री- र. . दहा लाख फ ) चे पुवगणनपञकास व 
या माणे काम कर यास मा यता देणेत येत आह.े 

                                         सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
              ------ 
ठराव मांक- १३        िवषय मांक- १२ 
दनांक-  २/५/२०१३    िवभाग- थाप य क 

सुचक-मा. चं कांत वाळके                            अनुमोदक-मा.अनुराधा गोफणे 
संदभ- मा. भाग अिधकारी यांचे कडील पञ .जा. . था/क /३१७/२०१३ 
द.२/५/२०१३ 
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       मा. भाग अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे- 
       भाग . २९ इं ायणीनगर म ये ठक ठकाणी बचेस बसिवणे व बोड बसिवणेकामी 
र. . १०,००,०००/- (अ री- र. . दहा लाख फ ) चे पुवगणनपञकास व या माणे काम 
कर यास मा यता देणेत येत आह.े  
                                         सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
   
ठराव मांक- १४        िवषय मांक- १३ 
दनांक-  २/५/२०१३    िवभाग- थाप य क 

सुचक-मा. िव नाथ लांडे                            अनुमोदक-मा.संजय वाबळे 
संदभ- मा. भाग अिधकारी यांचे कडील पञ .जा. . था/क /३१६/२०१३ 
द.२/५/२०१३ 

       मा. भाग अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे- 
       भाग . २९ इं ायणीनगर से टर . १ म ये मोकळी जागा . २ मधील 
इमारतीचा िव तार करणेकामी र. . १०,००,०००/- (अ री- र. . दहा लाख फ ) चे 
पुवगणनपञकास व या माणे काम कर यास मा यता देणेत येत आह.े 
                                         सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
              ------  
ठराव मांक- १५        िवषय मांक- १४ 
दनांक-  २/५/२०१३     िवभाग- थाप य क 

सुचक-मा.संजय वाबळे                            अनुमोदक-मा. िव नाथ लांडे 
संदभ- मा.संजय वाबळे व मा.िव नाथ लांडे यांचे द. २/४/२०१३ रोजीचे पञ. 
      क भागातील थाप य िवभागा संदभातील सन २०१३-१४ चे अंदाजपञकातील 
थाप य िवषयक खालील माणे या यादीतील िवकास कामांना कामिनहाय वतंञपणे 
शासक य मा यता देणेत येत आह.े तसेच सदरचा िवषय कायम होणेची वाट न पाहता 

अंमलबजावणी करणेत यावी. 
  
                       पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी-४११ ०१८. 
 सन २०१२-१३ सुधारीत व  २०१३-१४ चे मुळ अंदाजपञकासाठी कामांची मािहती 
 
 

पान . अ. . लेखािशष कामाची 
अंदाजपञक र म 

सन 
२०१२-

२०१३ चा 
सुधारीत 
अंदाज 

सन २०१३-
१४ चा 
अंदाज 

२४५ ११ बोपखेल वाड .६४ म ये गावठाण भागात 
ठक ठकाणी पावसाळी गटस करणे. 

१०००००० ० ५००००० 

२५१ २३ . .६ मोशी येथील विहले नगर व 
डुडूळगाव गावठाण येथे काँ ट पे हगची 
व इतर अनुषंिगक कामे करणे. 

१०००००० ० ५००००० 

२५१ २४ .क.६ मोशी कुदळे व ती व भीम व ती 
येथे गटस व पे हग लॉकची कामे करणे. 

१०००००० ० ५००००० 

२५९ ८५ . .७ च-होली येथील िविवध ठकाणचे 
र ते खडीकरण व िबिवएम करणे. 

१०००००० ० ५००००० 

२५९ ८६ भाग . ३० च पाणी वसाहत येथील 
िविवध ठकाणचे र ते खडीकरण व 
बी.बी.एम. करण े

१०००००० ० ५००००० 

२५९ ८७ . .३४ मधील र यांची खडीमु म व 
सेमी ाटने दु ती करण े

१०००००० ० ५००००० 
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२७४ १७३ . . ३७ महा माफुलेनगर मधील जे व 
एस. लॉक व इ. ठकाणी र ते हॉटिम स 
प दतीने दु त करण.े 

१०००००० ० ५००००० 

२७४ १७४ . .३७  महा मा फुलेनगर मधील टी 
लॉक व इ. ठकाणी खराब झालेले र ते 

हॉटिम स प दतीने दु त करण.े 

१०००००० ० ५००००० 

२७४ १७५ . .७ च-होली येथील िविवध ठकाणा या 
र यांची दु ती डांबरीकरणाने करण.े 

१०००००० ० ५००००० 

२७४ १७६ भाग . ३२ सँडिवक कॉलनी मधील 
र यांची इ. दु ती हॉटिम स प दतीचे 
डांबरीकरण करणे. 

१०००००० ० ५००००० 

२७५ १० . . ३६ लांडेवाडी मधील डांबरी 
र याची दु ती करण े

१०००००० ० ५००००० 

२८३ ८९ वॉड . ३८ नेह नगर येथे दो ती बेकरी 
प रसरात पे ह ग लॉक बसिवणे. 

१०००००० ० ५००००० 

२८३ ९० वॉड . ३८ नेह नगर येथे महेशनगर 
प रसरात पे ह ग लॉक बसिवणे. 

१०००००० ० ५००००० 

२८४ ९१ वॉड .३८ नेह नगर येथे आंबेडकर 
वसाहत प रसरात पे ह ग लॉक बसिवणे. 

१०००००० ० ५००००० 

२८४ ९२ . .६३ म ये सरीता कंुज मागील 
परीसराम ये प हग लॉक व थाप य 
िवषयक काम करणे. 

१०००००० ० ५००००० 

२९४ ८ . .३१ दघी मधील ता यात येणा-या 
आर णास सीमा भत बांधणे. 

१०००००० ० ५००००० 

२९४ १० भाग .६२ फुगेवाडी म ये ब उ ेिशय 
इमारत बांधणे. 

१०००००० ० ५००००० 

२९४ ११ भाग . ६२ फुगेवाडी मधील प. च. 
मनपा या इमारतीसाठी थाप य िवषय 
देखभाल दु तीची कामे करण.े 

१०००००० ० ५००००० 

२९४ १२ स.नं.७२ येथील नरिवर िमञ मंडळाजवळ 
ायाम शाळा व सां कृती भवन बांधणे. 

१०००००० ० ५००००० 

२९४ १३ बोपखेल वाड . ६४ येथे जे  
नाग रकांसाठी िवरंगुळा क  बांधणे व 
थाप य िवषय कामे करणे. 

१०००००० ० ५००००० 

३१० १६४ . .३७ महा माफुलेनगर मधील गटर 
दु ती व इतर थाप य िवषयक कामे करण े

१०००००० ० ५००००० 

३१० १६५ . .३७ महा माफुलेनगर मधील 
एम.आय.डी.सी. लॉट टी १७० जवळ गटर 
बांधणे व इतर थाप य िवषय कामे करणे 

१०००००० ० ५००००० 

३१० १६६ . .३७ महा माफुलेनगर मधील 
ठक ठकाणी आर.सी.सी.मुता-या बांधणे. 

१०००००० ० ५००००० 

३११ १६७ . .३७ महा माफुलेनगर येथील गुडिवल 
चौक ते नािशक रोड पयत या र या या 
साईड प या खडीकरण क न बीबीएम 
करण.े 

८०००००  ४००००० 

३११ १६८ . .७ च-होली येथे िविवध ठकाणी साईन 
बोड बचेस व इतर थाप य िवषय कामे  
करण े

१०००००० ० ५००००० 
 

३११ १६९ . .७ च-होली येथे िविवध ठकाणी 
करकोळ दु तीची कामे करण.े 

१०००००० ० ५००००० 

३११ १७० . .७  च-होली येथे चोिवसावाडी, 
वडमुखवाडी येथील िविवध ठकाणी 
करकोळ दु तीची कामे करण.े 

१०००००० ० ५००००० 
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३११ १७१ . .७ च-होली येथील मनपा इमारतीची 
करकोळ दु ती, रंगरंगोटी व इतर 
थाप यिवषयक  कामे करणे. 

१०००००० ० ५००००० 
 

३११ १७२ भाग . ३२ सँडिवक कॉलनी येथे 
ठक ठकाणी र यांची दु ती खडीमु म व 

बीबीएम प दतीने करणे. 

१०००००० ० ५००००० 

३११ १७३ भाग . ३२ सँडिवक कॉलनी मनपा 
इमारतीची दु ती व इतर थाप यिवषयक 
कामे करणे. 

१०००००० ० ५००००० 

३११ १७४ भाग . ३२ सँडिवक कॉलनी मधील 
अनिधकृत बांधकामांवर कारवाई 
करणेसाठी यंञसाम ी पुरिवणे. 

१०००००० ० ५००००० 

३११ १७५ भाग .३२ सँडिवक कॉलनी म ये 
रोडफ नचर िवषयक कामे करणे 

१०००००० ० ५००००० 

३११ १७६ भाग .३१,३२,३७ इ. ठकाणी िविवध 
मनपा काय मांसाठी मंडप व था व 
अनुषंिगक कामे करणे. 

१०००००० ० ५००००० 

३११ १७७ . .६ मोशी येथील मनपा इमारत व 
संडास लॉक करकोळ दु ती करण.े 

१०००००० ० ५००००० 

३११ १७८ . .६ मोशी येथे मंडप व था व या 
अनुषंिगक काम करणे. 

१०००००० ० ५००००० 

३१२ १७९ . .६ मोशी मशानभूमी येथे करकोळ 
दु तीची कामे करण.े 

१०००००० ० ५००००० 

३१२ १८० . .६ अित मण कारवाईसाठी मशीनरी 
पुरिवणे 

१०००००० ० ५००००० 

३१२ १८१ . .३५ म ये धावडेव ती प रसरात  
ठक ठकाणी करकोळ दु ती कामे करण.े 

१०००००० ० ५००००० 

३१२ १८२ . .३५ म ये ेनेज पाणीपुरवठा चर 
खडीमु म क न बी.बी.एम. करण.े 

१०००००० ० ५००००० 

३१२ १८३ . .६३ म ये काश जवळकर िनवास 
जवळील प रसरात पे हग लॉक व 
करकोळ दु ती कामे करण.े 

१०००००० ० ५००००० 

३१२ १८४ . .३४ मधील गटर पे हग लॉक इ.ची 
दु ती करण.े 

१०००००० ० ५००००० 

३१२ १८५ . .३० च पाणी वसाहत येथील 
िशवशंकर नगर, हनुमान कॉलनी, हदराज 
कॉलनी, मथुरा कॉलनी व इतर ठकाणची 
पे ह ग लॉक व दु तीची कामे करण.े 

१०००००० ० ५००००० 

३१२ १८६ . .३० च पाणी वसाहत येथील  
र याची दु ती खडीकरण व बीबीएम ने 
करण े

१०००००० ० ५००००० 

३१२ १८७ . .३० च पाणी वसाहत येथील गटर 
दु तीची कामे करण.े 

१०००००० ० ५००००० 

३१२ १८८ . .३० च पाणी वसाहत मधील 
च पाणी र या या कडेने पे हग लॉकने 
दु ती करण.े 

१०००००० ० ५००००० 

३१२ १८९ . .३० च पाणी वसाहत अित मण  १०००००० ० ५००००० 
  कारवाईसाठी  मशीनरी पुरिवण े    

३१२ १९० भोसरी भाग . ३३ गवळी नगर मधील 
मनपा या इमारतीची दु ती करण े

१०००००० ० ५००००० 

३१३ १९१ भोसरी भाग . ३३ गवळी नगर मधील १०००००० ० ५००००० 
   र तेिवषयक कामांची दु ती करण.े    

३१३ १९२ भोसरी भाग . ३३  गवळी नगर 
थाप य िवषयक कामाची दु ती करणे व 

बचेस, खु या  पुरिवणे. 

१०००००० ० ५००००० 
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३१३ १९३ भोसरी भाग . ३३ गवळी नगर 
लगत या पुण-ेनािशक र यावर वाहतुक 
िवषयक प टगची कामे करणे. 

१०००००० ० ५००००० 

३१३ १९४ . .३१ दघी म ये पुण-ेआळंदी र या या 
पुव भागात पे हग लॉक बसिवणे. 

१०००००० ० ५००००० 

३१३ १९५ . .३१ दघी म ये पुण-ेआळंदी र या या 
पि म भागात पे ह ग लॉक बसिवणे. 

१०००००० ० ५००००० 

३१३ १९६ . .३१ दघी व इ यादी ठकाणी 
अित मण कारवाईसाठी मशीनरी पुरिवण े

१०००००० ० ५००००० 

३१३ २०२ भाग . ३६ लांडेवाडी येथील भगतव ती 
प रसरात गटस फुटपाथ करणे तसेच 
थाप य िवषयक देखभाल दु तीची कामे 

करण.े 

१०००००० ० ५००००० 

३१४ २०३ भाग .३६ लांडेवाडी येथील गुळवेव ती 
प रसरात गटस फुटपाथ करणे तसेच 
थाप य िवषयक देखभाल दु तीची कामे 

करण.े 

१०००००० ० ५००००० 

३१४ २०४ भाग .३६ लांडेवाडी येथील िवकास 
कॉलनी प रसरात गटस फुटपाथ करणे 
तसेच थाप य िवषयक देखभाल दु तीची 
कामे करणे. 

१०००००० ० ५००००० 

३१४ २०५ . .३६ लांडेवाडी म ये अित मण 
कारवाईसाठी मशीनरी पुरिवण े

१०००००० ० ५००००० 

३१४ २०६ . .३४ अित मण कारवाईसाठी मशीनरी 
पुरिवणे 

१०००००० ० ५००००० 

३१४ २०७ . .३४ म ये बस टॉप बसिवण े १०००००० ० ५००००० 
३१४ २०८ भाग .६२ फुगेवाडी/कासारवाडी मधील 

छञपती िशवाजी महाराज पुतळयांची 
थाप य िवषयक देखभाल दु तीची कामे 

करण.े 

१०००००० ० ५००००० 

३१४ २०९ भाग . ६२  फुगेवाडी म ये काँ ट 
पे ह ग लॉक इ यादी थाप य िवषयक 
कामे करणे. 

१०००००० ० ५००००० 

३१४ २१० भाग . ६२ फुगेवाडी येथे नामदशक 
फलक, बचेस बसिवणे. 

१०००००० ० ५००००० 

३१४ २११ भाग . ६१ दापोडी मधील थोर 
पु षां या पुतळयांचे देखभाल दु तीचे व 
इतर थाप य िवषय कामे करणे. 

१०००००० ० ५००००० 

३१४ २१२ भाग . ६१ दापोडी येथे नामदशक 
फलक, बचेस बसिवणे. 

१०००००० ० ५००००० 

३१४ २१३ दापोडी येथील भाग . ६१ मधील 
तानाजी मालुसरे यां या पुतळयाचे 
सुशोभीकरण व पुतळया या मागील 
भ तीवर युर स कर याबाबत. 

१०००००० ० ५००००० 

३१४ २१४ बोपखेल वाड . ६४ मधील गावठान 
भागातील ठक ठकाणी थाप य िवषयक  
करकोळ दु तीचे कामे करणे. 

१०००००० ० ५००००० 

३१५ २१५ बोपखेल वाड .६४  मधील रामनगर म ये 
ठक ठकाणी थाप य िवषयक करकोळ 

दु तीचे कामे करण े

१०००००० ० ५००००० 

३१५ २१६ बोपखेल वाड . ६४ मधील गणेशनगर 
म ये ठक ठकाणी थाप य िवषयक 
करकोळ दु तीचे काम करण.े 

१०००००० ० ५००००० 
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३१५ २१७ बोपखेल वाड . ६४  गुलाबनगर 
भागातील काँ ट पे ह ग व गटर दु ती 
िवषयक कामे करणे. 

१०००००० ० ५००००० 

३१५ २१८ बोपखेल वॉड . ६४ मधील अनािधकृत 
बांधकामे पाडणेसाठी वाहने पुरिवणे. 

१०००००० ० ५००००० 

३२१ ७२ . . ७ च-होली येथे वागत कमान व इतर 
थाप य िवषयक कामे करणे. 

१०००००० ० ५००००० 

३२१ ७३ भाग .३२ सँडिवक कॉलनी मधील 
सावंतनगर, महादेवनगर भागात 
थाप यिवषयक दु तीची कामे करण.े 

१०००००० ० ५००००० 

३२१ ७४ वॉड .३८ नेह नगर येथील अटलास 
कॉलनी प रसरात थाप य िवषयक 
दु तीची कामे करण.े 

१०००००० ० ५००००० 

३२१ ७५ वॉड . ३८ नेह नगर येथील िवजय भा 
हौस ग सोसा. प रसरात थाप य िवषयक 
दु तीची कामे करण.े 

१०००००० ० ५००००० 

३२१ ७६ वॉड .३८ नेह नगर येथील िशवशंभो 
कायालय प रसरात थाप य िवषयक 
दु तीची कामे करणे. 

१०००००० ० ५००००० 

३२२ ८५  . .३१ दघी म ये थाप य िवषयक कामे 
करण.े 

८००००० ० ४००००० 

३२२ ७७ वॉड .३८ नेह नगर येथील अ िवनायक 
गणेशमंदीर प रसरात थाप य िवषयक 
दु तीची कामे करण े

१०००००० ० ५००००० 

३२२ ७८ वॉड .३८ नेह नगर येथील बौ दिवहार 
प रसरात थाप य िवषयक दु तीची कामे 
करण े

१०००००० ० ५००००० 

३२२ ७९ वॉड .३८ नेह नगर येथील दो ती बेकरी 
प रसरात थाप य िवषयक दु तीची कामे 
करण े

१०००००० ० ५००००० 

३२२ ८० वॉड .३८ नेह नगर येथील आंबेडकर 
वसाहत प रसरात थाप य िवषयक 
दु तीची कामे करणे 

१०००००० ० ५००००० 

३२२ ८१ . .३५ म ये बचेस व दशादशक फलक 
बसिवणे व थाप य िवषयक कामे करणे. 

१०००००० ० ५००००० 

३२२ ८२ . .३५ म ये गावठाण नात धावडेव ती 
प रसरात पे हग लॉक व थाप य 
िवषयक कामे करणे 

१०००००० ० ५००००० 

३२२ ८३  . .३४ मधील खंडोबा माळ प रसरात 
थाप य िवषय कामाची दु ती करण.े 

१०००००० ० ५००००० 

३२२ ८४ . .३४ म ये ग हाणे व ती प रसरातील 
थाप य िवषयक कामांची दु ती करण.े 

१०००००० ० ५००००० 

३२२ ८६ भाग . ३६ लांडेवाडी येथील भगतव ती 
प रसरात पे ह ग लॉक बसिवणे व इतर 
थाप य िवषयक कामे करणे. 

१०००००० ० ५००००० 

३२२ ८७ भाग . ३६ लांडेवाडी येथील गुळवेव ती 
प रसरात पे ह ग लॉक बसिवणे व इतर 
थाप य िवषयक कामे करणे. 

१०००००० ० ५००००० 

३२२ ८८ भाग . ३६ लांडेवाडी येथील िवकास 
कॉलनी प रसरात पे ह ग लॉक बसिवणे व 
इतर थाप य िवषयक कामे करणे. 

१०००००० ० ५००००० 

३२४ १२ . .६ मोशी येथील साईन बोड, पुरिवणे व 
करकोळ दु तीची कामे करण े

१०००००० ० ५००००० 

३२४ १३ . .६३ म ये दशादशक फलक, बचेस व 
थाप य िवषयक कामे करणे. 

१०००००० ० ५००००० 
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३२४ १४ . .३० च पाणी वसाहत येथील 
आनंदनगर, साईनाथ कॉलनी, अ य 
कॉलनी देवकर व ती व इतर भागाम ये 
बोड बचेस लॉक व गटर दु ती करण.े 

१०००००० ० ५००००० 

३२४ १५ . . ३० च पाणी वसाहत येथील 
च पाणी र ता व इतर भागाम ये बोड 
बचेस, वाचनालय, दु ती करणे. 

१०००००० ० ५००००० 

३२४ १६ . .३१ दघी म ये िविवध ठकाणी  बोड, 
बचेस बसिवणे व र यांना थम ला ट पट 
देण े

१०००००० ० ५००००० 

३२४ १७ . .३६ लांडेवाडी मधील  म ये बस टॉप 
बसिवणे. 

१०००००० ० ५००००० 

८७३ २८ . .३५ म ये मनपा शाळेची करकोळ 
दु ती कामे करण.े 

१०००००० ० ५००००० 

८७६ ३३ . .७ च-होली येथील दफनभूमी व 
मशानभूमीचे दु तीचे कामे करण.े 

१०००००० ० ५००००० 

८७८ २२ . . ६ मोशी येथील गावठाण हनुमान 
आळी व कुटे आळी येथे जुनी व छता गृह 
पाडून निवन बांधणे. 

१०००००० ० ५००००० 

८७८ २३ . .६ मोशी डुडूळगाव मशानभूमी येथे 
व छतागृह बांधण े

१०००००० ० ५००००० 

८७८ २४ तरांग या लोकसं येसाठी संडास मुता-या 
बांधण े

१०००००० ० ५००००० 

८७८ २५ . .३६ लांडेवाडी मधील तरांग या 
लोकसं येसाठी संडास मुता-या बांधण े

१०००००० ० ५००००० 

८७८ २६ भाग .६२ फुगेवाडी मधील प. च.मनपा 
या संडास व मुता-या यां या देखभाल 

दु तीची कामे करण े

१०००००० ० ५००००० 

८७८ २७ भाग . ६१ दापोडी मधील प. च.मनपा 
या संडास व मुता-या यां या देखभाल 

दु तीची कामे करण.े 

१०००००० ० ५००००० 

 
                                  सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
   ------ 
यानंतर मा.अ य ा यांनी सभा संप याचे जाहीर केले. 
                                                                                              सही/- 
             (ग हाणे सुरेखा शंकर) 
                                                                                     अ य ा 
                                                                               क भाग सिमती 
                      पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

क भाग कायालय भोसरी २६  
जा. .क स/कािव/ १३३ /२०१३  
द.   २८ / ५ /२०१३     

                  
. शासन अिधकारी तथा  

                                                                               सिचव (सभाशाखा) 
                                                                                 क भाग सिमती 
                                                                      पपरी चचवड महानगरपािलका 

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


