
 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

क भाग कायालय 
कायपिञका मांक-७ 

सभावृ ातं 
 द.-  ३/ १० /२०१३            वेळ- दुपारी ३:०० वाजता 
 
          पपरी चचवड महानगरपािलके या क भाग सिमतीची मािसक सभा क भाग 
कायालयाचे ी.छञपती िशवाजी महाराज सभागृहाम ये गु वार द. ३/ १० /२०१३ 
रोजी दुपारी ३.०० वाजता आयोजीत करणेत आली होती सदर सभेस खालील माणे 
मा.नगरसद य उपि थत होते. 
 

1.    मा.ग हाणे सुरेखा शंकर                         अ य ा 
2.    मा.आ हाट मंदा उ म 
3.    मा.आ हाट धनंजय मुरलीधर 
4.    मा.काळजे िनतीन ताप 
5.    मा.िवनया दप (आबा) तापक र 
6.    मा.वाबळे संजय म हारराव 
7.    मा.सौ.गवळी सुिनता (माई) पांडुरंग           
8.    मा.सुपे आशा र व  
9.    मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 
10.     मा.अिजत दामोदर ग हाणे 
11.     मा.गोफणे अनुराधा देिवदास 
12.     मा.महेशदादा कसन लांडगे 
13.     मा. दा बाजीराव लांडे 
14.     मा. †ò›.िनतीन ाने र लांडगे 
15.    मा.ननवरे िजत  बाबा 
16.    मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 
17.    मा.काटे रोिहतअ पा सुदाम 
18.    मा.गायकवाड सं या सुरदास 
19.    मा.काटे राज  िभकनशेठ 
20.    मा.मोटे करण बाळासाहेब 
21.    मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 
22.    मा.संजय केशवराव काटे 
 
  तसेच खालील माणे अिधकारी/कमचारी उपि थत होते. 

       मा. फंुदे िड.एम.- भाग अिधकारी, ी.र व  जाधव- . शासन अिधकारी,  मा. संजय 
खाबडे- कायकारी अिभयंता िवदयुत, मा.बरशे ी- कायकारी अिभयंता (पापू), मा.मकरंद 
िनकम- कायकारी अिभयंता ेनेज, ी.इनामदार-लेखािधकारी, ी.लगस- 
सहा.आरो यािधकारी, ी.भोकरे-सहा.आरो यािधकारी, ी.काळे- उपअिभयंता, थाप य, 

ी. शद-े उपअिभयंता थाप य, ी. राज  शद-े उपअिभयंता, पाणीपुरवठा, ी.घुबे- 
उपअिभयंता, पाणीपुरवठा,  ी.बोञे- उपअिभयंता ( थाप य), ी.जगताप-उपअिभयंता 
थाप य,  ीमती पाठक- उपअिभयंता ेनेज, ी.पाटील- उपअिभयंता, िवदयुत, 
ी.शिशकांत पाटील- ाचाय आयटीआय, ी.काळे एस.पी. क.अिभयंता ( ेनेज), 
ी. नबाळकर आर.आर.  -क.अिभयंता, िवदयूत, ी.नांगरे एस.एस.-क.अिभयंता, िवदयूत,   
ी. दवंडे.- क.अिभयंता (पापू), ी. हेमंत घोड.- क.अिभयंता ( थाप य), ी.आढळे-उ ान 

िनरी क.   
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मा.अ य ा- सव स मा.सद य व अिधकारी यांचे वागत क न सभेला सुरवात करणेत 
येत आह.े 
  ----- 
 
      उपि थत स मा.सद याचंे संमती माणे खालील ऐनवेळचे िवषय सभा कामकाजात 
दाखल क न घेणेत आले. 
 
िवषय मांक -३)   भाग . ६ मोशी मधील खालील ठकाण या चौकास नाव  देऊन  
                         नामफलक लावणेबाबत- मा.धनंजय आ हाट व मा.महेशदादा लांडगे  
                        यांचे द. ३/१०/२०१३ चे पञ. 
 
िवषय मांक -४) द. ३/१०/२०१३ रोजी या क भाग मािसक सभेत ऐनवेळ या  
                       िवषयात इं ायणीनगर से.नं. १० येथील रिहवासी वसाहतीस इं ायणी  
                       कॉलनी असे नामकरण क न नामफलक बसिव यास मा यता  
                       िमळणेबाबत- मा. संजय वाबळे व मा.िनितन काळजे यांचे द.  
                       ३/१०/२०१३ चे पञ. 
 
िवषय मांक -५) सन २०१३-१४ चे अंदाजपञक तरतूद वग करणेबाबत- मा. संजय  
                       वाबळे व मा.राज  काटे यांचे द. ३/१०/२०१३ चे पञ. 
 
िवषय मांक -६) दापोडी येथील स ह न.ं ८५, येथील भाजी मंडई करीता पपरी- चचवड  
                       आराखडयातील आरि त असलेली जागा ता यात घेऊन तेथे भाजी मंडई  
                       बांध याबाबत- मा.रमाताई ओ हाळ व मा.चं कांता सोनकांबळे यांचे  
                       द. ३/१०/२०१३ चे पञ. 
 
िवषय मांक -७) दापोडी येथील सावजिनक मशान भूमीम ये टॉयलेट व बाथ म  
                       बांध याबाबत- मा.रमाताई ओ हाळ व मा.चं कांता सोनकांबळे यांचे  
                       द. ३/१०/२०१३ चे पञ. 
 
िवषय मांक -८) कासारवाडी ( भाग . ६३) येथे उदयानात समूहिश प बसवणेबाबत-  
                       मा. करण मोटे व मा. िजत  ननावरे यांचे द. ३/१०/२०१३ चे पञ. 
 
िवषय मांक -९) ग हाणे व ती येथे जुना संडास लॉक पाडून नवीन संडास लॉक बांधणे  
                       या कामास मंजुरी िमळणेबाबत- मा. सुरेखाताई ग हाणे, मा. शुभांगी  
                       ल ढे व मा. दा लांडे यांचे द. ३/१०/२०१३ चे पञ. 
 
िवषय मांक -१०) निवन कॉलनीस नामफलक िमळणेबाबत- मा.मंदाताई  आ हाट यांचे  
                         द. ३/१०/२०१३ चे पञ. 
 
िवषय मांक -११)  आर ण . ४१३  ब उ ेिशय हॉल यास िशतलबाग हॉल व आर ण  
                           . ४१४ उदयान या उदयानास धमवीर संभाजी उ ान असे  
                           नामकरण करणेबाबत- मा.महेशदादा लांडगे व मा. करण मोटे यांचे  
                          द. ३/१०/२०१३ चे पञ. 
  
िवषय मांक -१२) भाग . ३१ दघीम ये आरो य कायालय बांधुन िमळ याबाबत- 
                          मा.आशा सुपे, मा.चं कांता सोनकांबळे व मा.अनुराधा गोफणे यांचे  
                         द. ३/१०/२०१३ चे पञ. 
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िवषय मांक -१३)  सन २०१३-१४ चे अंदाजपञक तरतूद वग करणेबाबत.- मा.अनुराधा  
                           गोफणे व मा.चं कांता सोनकांबळे यांचे द. ३/१०/२०१३ चे पञ. 
िवषय मांक –१४) वाहतूक स अडथळा ठरणारी वागत कमान काढून टाकणेबाबत- 
                           मा.सुिनता गवळी व मा.संजय काटे यांचे द. ३/१०/२०१३ चे पञ. 
 
िवषय मांक -१५) भोसरी गावठाण भागातील मनपा या शाळे या ांगणात सां कृतीक  
                          हॉल बांधणेबाबत- मा.िनतीन लांडगे व मा. संजय काटे यांचे द.  
                          ३/१०/२०१३ चे पञ. 
  
                                                      ------- 
 
        अ)   दनांक   ७ /८/२०१३, (द,ु३.०० व ३.२५), द. ४.९.२०१३ (द.ु२.४५) रोजी 
               झाले या सभेचा (कायपिञका .५) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे  
               मा.अ य ा यांनी कट केले. 

ब) दनांक ४/९/२०१३ ( द.ु ३.०० व ३.१०) रोजी झाले या सभेचा  
      (कायपिञका .६ ) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.अ य ा यांनी कट  
      केले. 
     ----- 
 

ठराव मांक -  ९५                                         िवषय मांक – १ 
दनांक -  ३/१०/२०१३             िवभाग- थाप य क   

सूचक- मा. करण मोटे             अनुमोदक-मा.संजय काटे 
संदभ- मा.अित.आयु  यांचे  औ. .सं./४/कािव/२०५/२०१३ द. २९ / ८ /२०१३ चा   
        ताव.                             
         मा.अित.आयु  यांची िशफारस िवचारात घेवून--    

पपरी चचवड महानगरपािलके या कासारवाडी येथील औ ोिगक                             
िश ण सं थाच े “औ ोिगक िश ण सं था (मुल ची) कासारवाडी                                

पुणे ३४ ” या ऐवजी “साई शारदा औ ोिगक िश ण सं था (मुल ची) कासारवाडी                                
पुणे ३४ ”  असे नामकरण करणेस मा यता देणेत येत आह.े 
 
                             सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 ----  
ठराव मांक - ९६                                         िवषय मांक – २ 
दनांक -  ३/१०/२०१३            िवभाग- िवदयुत क 

सूचक- मा.संजय काटे            अनुमोदक-मा.चं कांता सोनकांबळे 
संदभ- मा. भाग अिधकारी यांचे जा. .िव/क /८०८/२०१३ द.२४ /९ /२०१३ चा  
        ताव. 
         मा. भाग अिधकारी यांनी िशफारस केले माणे- 
       मनपा उपिवभागातील मनपा इमारतीमधील अि शमन यंञणेसंबंधीत                             
कामे करणेकामी र. . १०,००,०००/- (अ री र. . दहा लाख) फ  चे                             
पुवगणनपञकास व या माणे काम कर यास मा यता दणेेत येत आह.े 
 
                             सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 --- 
 
  सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले ऐनवेळचे िवषय घेणेत आले. 
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ठराव मांक -९७                                          िवषय मांक – ३ 
दनांक -  ३/१०/२०१३             िवभाग- थाप य क 

सूचक- मा.धनंजय आ हाट             अनुमोदक-मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ- मा.धनंजय आ हाट व मा.महेशदादा लांडगे  यांचे द. ३ /१० /२०१३ चे पञ. 
 
    भाग . ६ मोशी म ये थािनक नागरीकां या वतीने चौकास नाव देणेबाबत व 
नामफलक लाव याक रता जोरदार मागणी होत आह.े संबंिधत िवषय पुढील माणे. 

१. भाग . ६ मोशी (ल मीनगर उ र ) येथील चौकास  “ फुले आंबेडकर चौक  ” 
असे नाव देणेस मा यता देणेत येत आह.े व तसा नामफलक लाव यात यावा अशी 
थािनक नागरीकांची जोरदार मागणी आह.े संि  व पात नागरीकांची नावे 
ी.भऊसाहेब अडागळे, सौ. उषा वाघमारे व इतर 

२. भाग . ६ मोशी मधील से टर नं. ४ येथील क य िवहार समोरील जाणा-या 
स ह स  रोडवरील चौकास  “ ी. वामी समथ चौक  ”  असे नाव देणेस मा यता 
देणेत येत आहे व तसा नामफलक लाव याक रता थािनक नागरीकां या वतीन े
जोरदार मागणी होत आह.े संि  व पात नागरीकांची नावे ी.पंकज पवार, 

ी.संदेश हडवळे व इतर. 
 
                  तरी वरील दो ही माग याचा वरीत िवचार क न चौकास नाव देऊन 
नामफलक लावणेस मा यता देणेत येत आह.े 
 
                             सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 --- 
ठराव मांक -९८                                           िवषय मांक – ४ 
दनांक -  ३/१०/२०१३             िवभाग- थाप य क 

सूचक- मा. संजय वाबळे             अनुमोदक-मा.िनतीन काळजे 
संदभ- मा.संजय वाबळे व मा.िनतीन काळजे यांचे द. ३ /१० /२०१३ चे पञ. 
 
      इं ायणीनगर से.नं. १० येथील रिहवासी वसाहतीस “ इं ायणी कॉलनी  ” असे 
नामकरण क न नामफलक बसिव यास मा यता देणेत येत आह.े 
 
                             सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 --- 
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ठराव मांक - ९९                                        िवषय मांक – ५ 
दनांक -  ३/१०/२०१३           िवभाग- थाप य क 

सूचक- मा.संजय वाबळे           अनुमोदक-मा.राज  काटे 
संदभ- मा.संजय वाबळे व मा.राज  काटे यांचे द. ३ /१० /२०१३ चे पञ. 
      महानगरपािलके या सन २०१३-१४ चे अंदाजपञकामधील खाली नमूद के या माणे 
तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेकामी सदर ठराव मा. थायी सिमतीकडे पाठिवणेत 
येत आह.े 
 
 

अ
.
 

कामाचे नाव पान 
. 

अ. . सन २०१३-
१४ तरतूद 

वाढ 
करावयाची 

तरतूद 

घट 
करावयाची 

तरतूद 

एकूण आव यक 
तरतूद 

१ वॉड . २४ म ये टॉम वॉटर 
लाईन टाकणे. 

२५० ६ १०००००० २०००००० ० ३०००००० 

२ वॉड . ९ बो-हाडेवाडी 
ािधकरण से टर ,३ व ७ म ये 

फुटपाथ करणे. 

२७९ ३६ ६००००० ३००००० ० ९००००० 

३ वॉड . २४ इं ायणीनगर मधील 
महारा  कॉलनी, चैत य पाक 
प रसरात थाप य िवषयक 
दु तीची कामे करणे 

३०५ १०३ ५०००० ८००००० ० ८५०००० 

४ वॉड . २४ इं ायणीनगर म ये 
िमनीमाकट प रसरात फुटपाथ 
करणे व दु तीची कामे करण.े 

२७७ १२ १००००० ४००००० ० ५००००० 

५ वॉड . २४ मधील र ते 
डांबरीकरण करणे. 

२६७ ८७ ७००००० ० ३००००० ४००००० 

६ वॉड . २४ इं ायणीनगर मधील 
समथ कॉलनी प रसरात र यांचे 
डांबरीकरण करणे. 

२६७ ९५ १९००००० ० १५००००० ४००००० 

७ वॉड . २४ इं ायणीनगर म ये 
महारा  कॉलनी व प रसरात 
फुटपाथ करणे व दु तीची कामे 
करण.े 

२७७ १० २२००००० ० १७००००० ५००००० 
 

                   एकूण   ६५५०००० ३५००००० ३५००००० ६५५०००० 
 
 
                             सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 --- 
ठराव मांक - १००                                       िवषय मांक – ६ 
दनांक -  ३/१०/२०१३            िवभाग- नगररचना  व थाप य क  

सूचक- मा. रमाताई ओ हाळ            अनुमोदक-मा.चं कांता सोनकांबळे 
संदभ-  मा.रमाताई ओ हाळ व मा.चं कांता सोनकांबळे यांचे द. ३ /१० /२०१३ चे पञ. 
 
       पपरी चचवड महानगरपािलका ह ीतील गाव, दापोडी, स ह न.ं ८५, भाजी मंडई 
करीता आरि त असलेली जागा ता यात घेऊन या ठकाणी भाजी मंडई िवकिसत क न 
नाग रकांना होणारा ञास टाळ यात यावा. स या असणारी भाजी मंडई रे वे फाटका या 
पलीकडे अस यामुळे नाग रकांना रे वे फाटक ओलांडून पलीकडे भाजीपा यासाठी जावे 
लागते. यामुळे रे वे ळ ओलांडत असताना नाग रकांना या ठकाणी अनेक वेळा रे वे 
अपघात होऊन मृ युला सामोरे जावे लागत आह.े 
       तसेच पुणे- मुंबई हायवे कडून दापोडी गावाम ये ये यासाठी याच भाजी मंडईमधुन 
र ता अस यामुळे या ठकाणी कार, र ा, मोटारसायकल व सायकल इ यादी वाहने याच 



 -  - 

 

6 

6 

र याव न  येत अस यामुळे सदर या र यावर वाहनांची गद  होऊन वाहतुक ची 
क डी होते व वारंवार अपघात होतात.  भाजीपाला खरेदी करायला गेले या नाग रकांना 
याचा खुप ञास होत आह.े 
       तरी सदरची भाजी मंडई क रता आरि त असलेली जागा महानगरपािलकेने 
लवकरात लवकर ता यात घेऊन या ठकाणी भाजी मंडई िवकिसत कर यास मा यता देणेत 
येत आह.े 
 
                             सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 --- 
ठराव मांक - १०१                                        िवषय मांक – ७ 
दनांक -  ३/१०/२०१३              िवभाग-  थाप  य क 

सूचक- मा. रमाताई ओ हाळ            अनुमोदक-मा.चं कांता सोनकांबळे 
संदभ-  मा.रमाताई ओ हाळ व मा.चं कांता सोनकांबळे यांचे द. ३ /१० /२०१३ चे पञ. 
      पपरी चचवड महानगरपािलका ह ीतील गाव, दापोडी येथील सावजिनक 
मशानभुमीम ये टॉयलेट व बाथ म नस यामुळे, दश या व अं यिवधी करीता येणा-या 

मिहला व पु षांक रता टॉयलेट व बाथ मची सोय नस यामुळे गैरसोय होत आह.े 
       तरी दापोडी येथील नवीन मशान भुमीम ये टॉयलेट व बाथ म बांधुन येथे दश या 
व अं यिवधी करीता येणा-या मिहला व पु षांची गैरसोय टाळ यात यावी. सदर ठरावास 
मा यता देणेत येत आह.े 
 
                             सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 --- 
ठराव मांक -१०२                                         िवषय मांक – ८ 
दनांक -  ३/१०/२०१३             िवभाग-  थाप य क 

सूचक- मा. करण मोटे             अनुमोदक-मा.िजत  ननावरे 
संदभ-मा. करण मोटे व मा.िजत  ननावरे यांचे द. ३ /१० /२०१३ चे पञ. 
        कासारवाडी येथील “ िसतांगण उदयान  ”  येथे उदयान सुशोभीकरण सु  आह.े या 
उदयाना या िसमा भतीवर छञपती शा  महाराज, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, महा मा 
योितबा फुले, मौलाना अ दूल कलाम आझाद, पु य ोक अिह याबाई होळकर यांचे युरल 

बसवणेस मा यता देणेत येत आह.े सदरची या लवकरात लवकर पुण करावी. 
 
                             सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 --- 
ठराव मांक -१०३                                         िवषय मांक – ९ 
दनांक -  ३/१०/२०१३              िवभाग- थाप य क 

सूचक- मा.सुरेखाताई ग हाणे              अनुमोदक-मा. दा लांडे 
संदभ-  मा.सुरेखाताई ग हाणे, मा.शुभांगी ल ढे, मा. दा लांडे   यांचे द. ३ /१० /२०१३  
          चे पञ. 
        वॉड . ३४ ग हाणे व ती, समता चौक येथे असलेला संडास लॉक नादु त व जूना 
आहे यामुळे तो संडास लॉक पाडून या ठकाणी नवीन संडास लॉक बांधणे ज रीचे आह.े 
        महानगरपािलके या सन २०१३-१४ चे  अंदाजपञकाम ये पान . ८७८ व 
अ. .२४ म ये तरांग या लोकसं येसाठी संडास मुता-या बांधणे ( तरतुद र म पये ५.०० 
लाख, अंदाजपञ कय र म पये १०.०० लाख,, लेखािशष- संडास  व मुता-या भाग) या 
कामाचा समावेश आह.े या कामाचे तरतुदी मधून ग हाणे व ती येथे जुना संडास लॉक 
पाडून नवीन संडास लॉक बांधणेचे कामास मा यता देणेत येत आह.े 
 
                             सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 --- 
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ठराव मांक -१०४                                         िवषय मांक – १० 
दनांक -  ३/१०/२०१३              िवभाग- थाप य क 

सूचक- मा.मंदाताई आ हाट              अनुमोदक-मा.अनुराधा गोफणे 
संदभ-मा.मंदाताई आ हाट  यांचे द. ३ /१० /२०१३ चे पञ. 
        मोशी भाग . ६ मोशी गावठाण येथील िशवाजीवाडी येथे सव . ५० निवन 
जकात नाका शेजारी या ठकाणी निवन कॉलनीसाठी नामकरण िमळणेसाठी या कॉलनीचे 
नाव “ कै.रा ल नगर  ” हे नाव देणेस मा यता देणेत येत आह.े सदर नामफलक 
िशवाजीवाडी मोशी येथील ठकाणी लाव यात यावा. 
 
                             सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 --- 
ठराव मांक - १०५                                        िवषय मांक – ११ 
दनांक -  ३/१०/२०१३             िवभाग- थाप य क 

सूचक- मा. महेशदादा लांडगे             अनुमोदक-मा. करण मोटे 
संदभ-मा.महेशदादा लांडगे व मा. करण मोटे यांचे द. ३ /१० /२०१३ चे पञ. 
 
     १)  आर ण . ४१३ ब उ ेिशय हॉल यास “ िशतलबाग हॉल  ”   असे नामकरण  
           करणेस मा यता देणेत येत आह.े 
    २)   आर ण . ४१४ उदयान या उदयानास  “ धमवीर संभाजी उ ान  ”   असे  
          नामकरण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 
                             सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 --- 
ठराव मांक -१०६                                           िवषय मांक – १२ 
दनांक -  ३/१०/२०१३       िवभाग- थाप य क 

सूचक- मा.आशा सुपे                अनुमोदक-मा.अनुराधा गोफणे 
संदभ-मा.आशा सुपे, मा.चं कांता सोनकांबळे व मा. अनुराधा गोफणे यांचे  
        द. ३ /१० /२०१३ चे पञ. 
 
        दघीम ये आरो य कमचा-यांना बसव यासाठी व यांचे दररोजचे कामकाज 
कर यासाठी जागा उपल ध नसून स या ते दघीगाव मशानभूमीम ये कायालयीन 
कामकाज करत आहेत.  तसेच स ह नं. ७९ म ये मनपाकडे ३ आर (३ गंुठे) ेञ पपरी 
चचवड मनपा या ता यात आले असून सदर ठकाणी आरो य कायालय व आरो य 

कायालयासाठी गोडावून आिण मिहला कामगारांना कपडे बदल यासाठी च जग म 
बांधणेस तसेच येणा-या खचास मा यता देणेत येत आह.े 
 
                             सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 --- 
ठराव मांक -१०७                                             िवषय मांक – १३ 
दनांक -  ३/१०/२०१३         िवभाग- थाप य क  

सूचक- मा.अनुराधा गोफणे            अनुमोदक-मा.चं कांता सोनकांबळे 
संदभ-मा.अनुराधा गोफणे व मा.चं कांता सोनकांबळे यांचे द. ३ /१० /२०१३ चे पञ. 
 
       महानगरपािलके या सन २०१३-१४ चे अंदाजपञकाम ये भाग . ३१ (जुना वॉड 

. १३) येथील कामासाठी खाली नमूद के या माणे तरतूद वग करण कर यास मा यता 
देणेकामी मा. थायी सिमतीकडे पाठिवणेत येत आह.े 
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अ  कामाचे नाव  लेखािशष पान . सन २०१३-

१४ तरतूद  
वाढ 

करावयाची 
तरतूद  

घट 
करावयाची 

तरतूद  

सुधा रत 
अंदाजप क 

१३-१४ 

१ वॉड .१३ दघी येथील 
र याचे खडीकरण करणे. 

खडीमु माचे 
र ते 

254/30 ११००००० २५०००० ० १३५०००० 

२ वॉड . १३ येथे बोड 
बचेस वाचनालय,इ 
थाप यिवषयक कामे 

करण े

वॉड तरीय 
योजना 

अंतगत कामे 

324/10 ० २००००० ० २००००० 

३ वॉड  १३ दघी येिथल 
पवळे र ता व इतर 
ठकाणी मनपा या  

िवकास आराख ातील 
र ते िवकसीत करणे. 

डांबरी र ते 267/94 २०००००० ० ९००००० ११००००० 

४ वॉड  .११ येथील 
गजानन महाराजनगर, 
गणेशनगर, कृ णानगर, 
येिथल र ते डांबरीकरण 
करण े

डांबरी र ते 265/73 २३००००० ० १४००००० ९००००० 

५ वॉड . १३ येथील 
ता यात आले या 
आर णास संर क भत 
उभारणे व इतर कामे 
करण.े 

इमारत 
योजना 

290/39 १७५०००० ४००००० ० २१५०००० 

६ वॉड १३ येथे पे हग 
लॉक बसिवणे व दु ती 

करण े

दगडी 
फरशी व 
फुटपाथ 

283/88 ५००००० ० २५०००० २५०००० 

७ वॉड . १३ मनपा 
इमारतीची रंगसफेदी 
करणे व इतर दु ती 
करण े

थाप य 
िवषयक 

कामे करणे 

319/48 ० १५०००० ० १५०००० 

८ वॉड .१३ दघी येथे 
ठक ठकाणी पावसाळी 

गटस करण.े 

सरफेस 
गटस 

249/4 ३००००० ० १९५००० १०५००० 

९ वॉड .१३ दघी 
गायकवाड नगर व 
साईपाक येथील ता यात 
आलेले िड.पी. र ते करण.े 

खडीमु माचे 
र ते 

254/29 ३०००००० ३००००० ० ३३००००० 

१० वॉड  १३ दघी येथील 
ीराम कॉलनी, ाने र 

पाक,िवजयनगर 
इ.िविवध ठकाणी 
बोड,बचेस,व पे हग 
लाँक दु तीची कामे 

करण.े 

वॉड तरीय 
योजना 

अंतगत कामे 

323/9 ० १५५००० ० १५५००० 
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११ वॉड . १३ येथील 
उव रत ना याचे 
बांधकाम करण.े 

नाला े नग 247/19 ९००००० ० ४५०००० ४५०००० 

१२ क भागातील िविवध 
ठकाण या र याम य े

स ह स लाईन 
टाक यानंतर र ते  दु त 
करण े

खडीमु माचे 
र ते 

253/21 ३००००० ० १५०००० १५०००० 

१३ . . ३१ दघी येथील 
नाला बांधण े 

नाला े नग 248/37 १५००००० ० १५००००० ० 

१४ वॉड  १३ दघी येथील 
िविवध ठकाणी 
र या या ेचेसची 
दु ती खडी मु म व 
बीबीएम करणे. 

खडीमु माचे 
र ते 

258/77 ० ५००००० ० ५००००० 

१५ वॉड . १३ येथे 
खडीकरण करणे. ( 
चरांचे) 

खडीमु माचे 
र ते 

258/80 ० ५००००० ० ५००००० 

१६ वॉड  १३ दघी येथे 
थाप यिवषयक 

 दु तीची कामे करण.े 

करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

307/124 ० ५००००० ० ५००००० 

१७ वॉड . १३ मनपा शाळा 
दु ती व वॉटर ु फग 
करण े

ाथिमक व 
दु यम 
िश ण  

873/27 ० ५००००० ० ५००००० 

१८ वॉड . १३ नवीन भाग 
. ३१ येथे दु तीची 

कामे करणे. 

थाप य 
िवषयक 

कामे करणे 

317/20 ० १३९०००० ० १३९०००० 

  एकूण      १३६५०००० ४८४५००० ४८४५००० १३६५०००० 

 
 
तरी वरील माणे मनपाचे सन २०१३-१४ चे अंदाजपञकातील एकुण तरतूदीत कोणतीही 
वाढ न करता र म वग करणेस मा यता देणेकामी सदर ठराव मा. थायी सिमतीकडे 
पाठिवणेत येत आह.े तसेच सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता पुढील यो य ती 
कायवाही हावी. 
                             सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 --- 
ठराव मांक -१०८                                             िवषय मांक – १४ 
दनांक -  ३/१०/२०१३         िवभाग- थाप य क 

सूचक- मा. सुिनता गवळी                 अनुमोदक-मा.संजय काटे 
संदभ-मा.सुिनता गवळी व मा.संजय काटे यांचे द. ३ /१० /२०१३ चे पञ. 
        पुणे- नािशक रोड सदगु नगर येथील जुना कचरा डेपोकडे जाणा-या मागावर जी 
वागत कमान उभारलेली आहे सदर कमान पुणत: चुक ची आह.े हायवेव न वाहने 

सदगु नगरकडे वळताना अपघात हो याची श यता नाकारता येत नाही. तरी सदर 



 -  - 
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धोकादायक कमान वरीत काढून टाकणेस मा यता देणेत येत आह.े नागरीकां या 
जीवास होणारा धोका थांबवावा. 
                              सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 --- 
 
ठराव मांक -१०९                                            िवषय मांक – १५ 
दनांक -  ३/१०/२०१३        िवभाग- थाप य क 

सूचक- मा. †ò›.िनतीन  लांडगे                 अनुमोदक-मा.संजय काटे 
संदभ-मा. †ò›.िनतीन  लांडगे  व मा.संजय काटे यांचे द.३/१०/२०१३ चे पञ. 
       भोसरी गावठाण ( भाग  ३५) या ठकाणी मनपाची छञपती िशवाजी िवदया मंदीर 
ही शाळा आह.े सदर ांगणात मनपा या ाथिमक व मा यिमक तसेच इं जी मा यमाची 
अंदाजे ३०००  मुले मुली िश ण घेतात परंतु सदर शाळेस सां कृितक हॉल नस याने येथे 
काय मांसाठी िमट गसाठी गैरसोय होते. 
       यामुळे तेथे असले या मोकळया जागेत अंदाजे ( १०० X ५०) ५००० ेञफळाचा 
हॉल उभार यास मा यता देणेत येत आह.े 
 
                         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/ ४३६ /२०१३  
द.  २८ /  १० /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.     
 
 



 -  - 
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