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पपरी चचवड महानगरपािलका 

क भाग कायालय 
कायपिञका मांक-६ 

सभावृ ातं 
 द.- ७/११/२०१२         वेळ दुपारी 3.00 वाजता 
      
     पपरी चचवड महानगरपािलके या क भाग सिमतीची मािसक सभा क भाग 
कायालयाचे ी.छञपती िशवाजी महाराज सभागृहाम ये द.-७/११/२०१२ रोजी दुपारी 
३.०० वाजता आयोजीत करणेत आली होती सदर सभेस खालील माणे मा.नगरसद य 
उपि थत होते. 
 
१) मा.सौ.गवळी सुिनता (माई) पांडूरंग            अ य ा 
२) मा.आ हाट मंदा उ म 
३) मा.िवनया दप (आबा) तापक र 
४) मा.वाबळे संजय म हारराव 
५) मा.मिडगेरी वषा िवलास 
६) मा.सुपे आशा र व  
७) मा.अिजत दामोदर ग हाणे 
८) मा.गोफणे अनुराधा देिवदास 
९) मा.जा लदर (बा पु) शद े
१०) मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 
११) मा.महेशदादा कसन लांडगे 
१२) मा.फुगे सीमा द ाञय 
१३) मा. †ò›.िनतीन ाने र लांडगे 
१४) मा.िव नाथ िवठोबा लांडे 
१५) मा.ननवरे िजत  बाबा 
१६) मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 
१७) मा.भोसले रा ल हनुमंत 
१८) मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 
१९) मा.गायकवाड सं या सुरदास 
२०) मा.काटे राज  िभकनशेठ 
२१) मा.शडगे आशा सुखदेव 
२२) मा.मोटे करण बाळासाहेब 
२३) मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 
२४) मा.संजय केशवराव काटे 
       तसेच खालील माणे अिधकारी/कमचारी उपि थत होते. 
       ी. दलीप बंब- भाग अिधकारी, ी.र व  जाधव- . शासन अिधकारी, ी.र व  
दुधेकर-कायकारी अिभयंता, क- थाप य, ी. कुदळे- कायकारी अिभयंता िवदयुत, ी.साळवी-
कायकारी अिभयंता जलिन सारण, मा.बरशे ी- कायकारी  अिभयंता पाणीपुरवठा क भाग, 

ी.इनामदार-लेखािधकारी, ीम.पाठक-उपअिभयंता  जलिन सारण, ी.जगताप, ी.राणे, 
ी.सोनवणे -उपअभीयंता थाप य क, ी.देशमुख, ी.पाटील-उपअिभयंता (िवदयुत), 
ी.घुबे, ी. शद,े ी.काळे-उपअिभयंता, ी.नाइकरे-सहा.आ.अिधकारी.  

         सव थम मा.अ य ा यांनी सव स मा.सद य व अिधकारी यांचे वागत क न सभेला 
सुरवात केली. 
    िवषय मांक १)  द.   ३/१०/२०१२ रोजी झाले या सभेचा (कायपिञका .५) 
सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.अ य ा यांनी कट केले. 
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      तदनंतर खालील माणे मा.अ य  यांचे मा यतेने ऐनवेळचे िवषय सभा कामकाजात 
दाखल क न घेणेत आले. 
 
िवषय . ४)   . . ३० च पाणी वसाहत येथील िविवध र यास नावे देणेबाबत. 
िवषय .५)   रोशल गाडन मागील भागास महादेवनगर नाव देणेबाबत. 
िवषय .६)   मोशी येथील मशानभुमी या जागेत जळाऊ लाकुड ठेव याक रता जागा  
                   िमळणेबाबत. 
िवषय .७)  दापोडी येथे िविवध ठकाणी ३ x ४ साईजचे चौकोनी फलक बसवून व या  
                  फलकावर तेथील व तीचे नाव व तेथील चाळीचे नाव दे याबाबत. 
िवषय .८)  भाग . ६१ म ये नवीन लाईटचे पोल उभा न व लाईटीचे दवे लावणेबाबत. 
िवषय .९)  दापोडी येथे िविवध  ठकाणी लोखंडी कमानी († युिमनीअम कंपोिझट पॅनेल) 
                 उभा न या कमानीवर वेश ाराचे नाव दे याबाबत. 
िवषय .१०) र ते डांबरीकरण क न िमळणेबाबत. 
िवषय .११) स.नं. २२८,२२९,२३२,२३१ मधुन जाणारा मौजे भोसरी येथील र ता  
                   भूसंपादनाबाबत. 
िवषय .१२) नामकरण कर यास मंजूरी िमळणेबाबत. 
िवषय .१३) पा याची नवीन लाईन टाक याबाबत. 
िवषय . १४) भाग . ६४ दापोडी –बोपखेल मधील बोपखेल येथील पा याची  
                    टाक बाबत. 
िवषय . १५) िशतळादेवी चौकात सुशोिभकरण कर याबाबत. 
िवषय . १६) ेनेज लाईन टाक याबाबत. 
िवषय . १७) मौजे दघी येथील आर ण . २/२१८ बाबत. 
िवषय . १८) सन २०१२-१३ चे अंदाजपञक तरतूद वग करणेबाबत. 
िवषय . १९) सन २०१२-१३ चे अंदाजपञक तरतूद वग करणेबाबत. 
िवषय . २०) रा ीय फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करणेसाठी महापािलका भाग  
                    फेरीवाला सिमती व महापािलका भाग फेरीवाला तांिञक सिमती थापन  
                    करणेबाबत. 
ठराव  -९८     िवषय -२  
द.-७/११/२०१२            िवभाग-  थाप य 

सुचक-मा.संजय वाबळे     अनुमोदक-मा.सुिनता (माई)पांडूरंग गवळी 
संदभ-मा. संजय वाबळे यांचा ताव. 

इं ायणीनगर, भोसरी येथे से नं. २ म ये ािधकरणामाफत                      
बांध यात आले या िमनी माकट इमारतीचे आजुबाजूस पे ह ग                      
लॉक बसिवणे व यासाठी येणा-या खचास तसेच सदरचे काम वाड . २४ 

इं ायणीनगर म ये िमनी माकट प रसरात  फुटपाथ करणे व दु तीची कामे 
करणेस ( िनिवदा . जी ३/२३/१२/११/२०११.१२ या कामातून क न  
घेणेस ) मा.वषाताई िवलास मिडगेरी यांचे द. ७/११/१२ रोजीचे पञा वये व 
सभेत िवरोध दशिवला यांचा िवरोध न द करणेत येवून सदर ठराव ब मताने 
मा यता देणेत येत आहे.  
 
                               सदर ठराव ब मताने मा य झाला. 
  ----- 
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ठराव  -  ९९   िवषय - ३ 
द.-७/११/२०१२           िवभाग-  थाप य 

सुचक-मा.मंदा आ हाट     अनुमोदक-मा.िवनया तापक र 
संदभ-मा. भाग अिधकारी यांचेकडील जा. . था/कमु/कािव/७१३/२०१२ 
द.१८/१०/२०१२ 

          महानगरपािलके या सन २०१२-१३ चे अंदाजपञकाम ये  खालील त याम ये नमूद 
के या माणे तरतूद वग करण  करणेस मा यता देणेत येत आह.े 
 
अ 

 
कामाचे नाव  लेखािशष पान . सन २०१२-

१३ तरतूद 
वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

सुधा रत 
अंदाजपञक 
१२-१३ 

१ वॉड . २३ 
गुळवेव ती 
थाप यिवषयक 

सुधारणा कामे 
करण.े 

थाप य 
िवषयक 
कामे करणे 

पान . 
३६८/४६ 

५००००० ० ३५०००० १५०००० 

२ वॉड .२३ 
गुळवेव ती येथे 
व छतागृह व 

मुता-या बांधण.े 

संडास व 
मुता-या 

पान . 
९६५/१९ 

६५०००० ३५०००० ० १०००००० 

 एकूण   ११५०००० ३५०००० ३५०००० ११५०००० 
                                       सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
          ----- 
        यानंतर सभाकामकाजात मा.अ य ांचे मा यतेने ऐनवेळचे िवषय हणून दाखल क न 
घेणेत आलेले िवषय घेणेत आले. 
ठराव  - १००    िवषय - ४ 
द.-७/११/२०१२           िवभाग-  थाप य क भाग 

सुचक-मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक-मा.सुिनता गवळी 
संदभ-मा. सुिनता (माई) पांडूरंग गवळी यांचा ताव. 
      . .३० च पाणी वसाहत येथील िविवध र यास खालील माणे नावे देणेस मा यता 
देणेत येत आह.े 
     १) राज सोसायटी   A       २) राज सोसायटी   B  ३) िस दीिवनायक सोसायटी  A 
   ४) िस दी िवनायक सोसायटी  B 
                            सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
   ----- 
ठराव  - १०१    िवषय - ५ 
द.-७/११/२०१२           िवभाग-  थाप य क भाग  

सुचक-मा.सीमा फुगे     अनुमोदक-मा.सं या गायकवाड 
संदभ-मा. सुिनता (माई) पांडूरंग गवळी 
      रोशल गाडन मािगल भागास महादेवनगर कॉलनी . १ ते ५  अशी नावे देणेस मा यता 
देणेत येत आह.े 
                                सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
   ----- 
ठराव  -  १०२   िवषय - ६ 
द.-७/११/२०१२           िवभाग- भुिम आिण जदगी मु य कायालय 

सुचक-मा.मंदा आ हाट     अनुमोदक-मा.चं कांता सोनकाबळे 
संदभ-मा. मंदा आ हाट यांचा ताव. 
      मोशी गावातील वखारधारक यु गती लाकुड डेपो िव े ते ी.सुिनल दामु बोराटे  हे 
असुन यांना महापािलकेचया मशानभुिमत मयती क रता जळाऊ लाकडाचा साठा  
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कर यासाठी महापािलकेची मशानभुमीची जागा वा षक भाडेत वावर देणेस मा यता 
देणेत येत आह.े 
                                सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
   ----- 
ठराव  - १०३    िवषय - ७ 
द.-७/११/२०१२           िवभाग- थाप य   

सुचक-मा.रमा ओ हाळ           अनुमोदक-मा.आशा सुपे 
संदभ-मा. रमा ओ हाळ यांचे पञ. 
     दापोडी येथे िविवध ठकाणी ३ x ४ साईजचे चौकोनी फलक बसवून व या                   
फलकावर तेथील व तीचे नाव व तेथील चाळीचे नाव दे यास खालील मा यता देणेत येत 
आह.े 

१) काटे रेिसडे सी शेजारी एक फलक- 
१) एम.एस.काटे बंगला  २) काटे रेिसडे सी  ३) कै.रामचं  काटे चाळ   
४) महा मा फुले नगर 

    २) जयिभम नगर माग एक फलक- 
         १) वॉज चाळ   २) साळवे मा तर चाळ  ३) सर वती अनाथ आ म 
         ४) इ माईल पठाण चाळ  ५) जगताप चाळ   ६) िशवाजी गणपत जाधव चाळ 
    ३) िशवाजी पुतळया या समोर एक फलक- 
        १) काची व ती    २) मंञी हाऊ सग कॉ पले स  ३) बारा बंगला 
        ४) मंञी चबर   ५) वामी िववेकानंद हाय कुल  ६) पाच बंगला 
   ४)  जयभीम नगर, मयूर वाटीका शेजारी एक फलक- 
        १) चचामण काटे चाळ    २) गुलाब काटे चाळ   ३)  आबा काटे चाळ 
        ४) इं दरा नगर      ५) जयभवानी नगर     ६) आ ार िवट भ ी 
   ५)  कनारा हॉटेल शेजारी एक फलक- 
        १) काळुराम काटे चाळ   २) छञपती शा  महाराज वसाहत 
        ३) एस.एम.एस. कॉलनी   ४) पवार व ती 
   ६)  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळया समोर एक फलक- 
        १) दापोडी गावठाण    २) िव ल मंदीर   ३) महादेव आळी 
        ४) मंञी िनकेतन   ५) बाराथे व ती   ६) बॉ बे कॉलनी 
   ७) ११ नं.बस टॉप शेजारी एक फलक- 
        १) िभकनशेठ पाक     २) सेनापती चौक        ३) िशतळादेवी मंदीर 
        ४) मोरया हॉि पटल    ५) गुरव पपळे र ता  ६) मि जद कडे  
                                सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
   ----- 
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ठराव  - १०४                         िवषय - ८ 
द.-७/११/२०१२            िवभाग-  िवदयुत क भाग 

सुचक-मा.रमा ओ हाळ           अनुमोदक-मा.आशा सुपे 
संदभ-मा. रमा ओ हाळ यांचे पञ. 
      भाग . ६१ म ये खालील ठकाणी नवीन लाईटीचे पोल उभा न व लाईटीचे दवे  
लावणेस मा यता देणेत येत आह.े 

व त ची नावे पोलची सं या व लाईट 
१) बॉ बे कॉलनी 
२) पाचबंगला 
३) गावठाण 
४) काची वाडा 
५) फुले नगर 
६) आ ार िवटभ ी 
७) एस.एम.एस.कॉलनी 
८) बापू काटे चाळ आिण काळूराम काटे चाळ 
९) बाराथे व ती 
१०) जयिभम नगर प रसर 
११) काटे रेिसडे सी 
१२) िभकनशेठ पाक 
१३) इतर प रसर 
 

१० 
१० 
१० 
१० 
१० 
१० 
१० 
१० 
१० 
१० 
१० 
१० 
१० 

  
                      एकूण १३० 

 
                                सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
   ----- 
ठराव  - १०५    िवषय - ९ 
द.-७/११/२०१२           िवभाग-  थाप य क भाग 

सुचक-मा.रमा ओ हाळ           अनुमोदक-मा.आशा सुपे 
संदभ-मा. रमा ओ हाळ यांचे पञ. 
       दापोडी येथील खालील भागातील र यावर कमानी उभा न कमानीवर नावे देणेस 
मा  यता देणेत येत आह.े 
        १) दापोडी येथील मशानभूमीकडे जाणा-या र यावर (आर.सी.सी.) कमान उभा न 
या कमानीवर संत तुकाराम महाराज वैकंुठ गमन  अशी मूत  बसव यास व या कमानीवर 

संत तुकाराम महाराज वेश ार असे नाव दे यास मा यता देणेत येत आह.े 
       २) सर वती अनाथ आ माकडे जाणा-या र यावर कमान उभा न या कमानीवर 
भारतर  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर जयंती सिमती असे नाव दे यास मा यता देणेत येत आह.े 
      ३) माजी नगरसेवक अिवनाशदादा काटे यां या घराशेजारील र यावर कमान उभा न 
या कमानीवर महा मा फुले नगर वेश ार असे नांव दे यास मा यता देणेत येत आह.े 

     ४) संजय पांडूरंग काटे पथ या र यावर कमान उभार यास व या कमानीवर छञपती 
शा  महाराज वेश ार असे नाव दे यास मा यता देणेत येत आह.े 
    ५) सव नं. ८५, उदयान आर ीत जागेवर पपरी- चचवड महानगरपािलकेची वॉल 
कंपाऊंड भत व वेश ार तयार आहे तरी या वेश ारावर तथागत वेश ार असे नाव 
दे यास मा यता देणेत येत आह.े 
   ६) िव ल त ण मंडळ (वरील आळी) कडे जाणा-या र यावर कमान उभार यात यावी व 
या कमानीवर ी.महाल मी वेश ार असे नाव दे यास मा यता देणेत येत आह.े 

   ७) कनारा हॉटेल शेजा न शंकर मं दराकडे जाणा-या र यावर कमान उभा न या 
कमानीवर मोह मद पैगंबर वेश ार असे नाव दे यास मा यता देणेत येत आह.े 
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 ८) बाराथे वसाहत कडे जाणा-या र यावर कमान उभा न या कमानीवर बाराथे 
वसाहत वेश ार असे नाव  दे यास मा यता देणेत येत आह.े 
                                    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
      ----- 
ठराव  -  १०६   िवषय - १० 
द.-७/११/२०१२            िवभाग-  थाप य क भाग 

सुचक-मा.अनुराधा गोफणे     अनुमोदक-मा.सं या गायकवाड 
संदभ-मा. अनुराधा गोफणे यांचा ताव. 
 भाग . ३३ मधील हनुमान कॉलनी, पसायदान कॉलनी, ता मा चौक, शा ञी 
चौक, गाडगे महाराज हौ.सोसायटी, फुलेनगर, रामनगर, ीराम कॉलनीतील अंतगत र ते, 
उंब-या गणेश िमञ मंडळ, गवळीनगर १ व २, िमञ मंडळ रोड, खंडोबा माळ या ठकाणचे 
सव र ते डांबरीकरण करणेस मा यता देणेत येत आह.े 
                            सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
   ----- 
ठराव  - १०७    िवषय - ११ 
द.-७/११/२०१२           िवभाग-नगररचना  व िवकास 

   िवभाग  व थाप य   
सुचक-मा.जा लदर शद े     अनुमोदक-मा.रा ल भोसले 
संदभ-मा. जा लदर शदे यांचा ताव. 
     स.नं. २२८,२२९,२३२,२३१ मधुन जाणारा मौजे भोसरी येथील पुणे-नािशक रा ीय 
महामाग ते पुव-पि म १८.० मी.र यापयत चा १२.० मी.र ता ंदी बािधत ेञाचे 
भुसंपादन  करणेस मा यता देणेत येत आह.े  यामुळे सदर प रसरातील रहदारी व वाहतुक 
सुरळीत होऊन नागरीकां या अडचणी दुर हो यास मदत होईल. 
                                 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
   ----- 
ठराव  - १०८    िवषय - १२ 
द.-७/११/२०१२           िवभाग- थाप य क भाग 

सुचक-मा.संजय वाबळे     अनुमोदक-मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ-मा. संजय वाबळे यांचा ताव. 
        इं ायणीनगर भाग . २९ मधील से.न.२  मधील मोकळी जागा . ७ या जागेवर 
बालउ ान िवकसीत केले आह.े तरी सदर उ ानाचे “ राजमाता िजजाऊ बालो ान ”  असे 
नामकरण  कर यास मा यता देणेत येत आहे  तसेच से.नं. २ येथील मोकळी जागा .१० याही 
मोकळया जागेवर बाल उ ान िवकसीत केले आहे तरी सदर उ ानचे “ छञपती संभाजी राजे 
बालो ान ” असे नामकरण कर यास मा यता देणेत येत आह.े  
                                 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
   ----- 
ठराव  - १०९    िवषय - १३ 
द.-७/११/२०१२           िवभाग-  पाणीपुरवठा िवभाग 

सुचक-मा.आशा सुपे     अनुमोदक-मा.रमाताई  ओ हाळ 
संदभ-मा. आशा सुपे यांचा ताव. 
       भारतमाता नगर स ह न.ं ७६ कॉलनी नं. १ म ये ब-याच दवसापुव  पा याची लाईन 
टाकलेली आहे व या लाईनमधून दुषीत पाणी येत आहे वपाणी पण खुप कमी दाबाने येत आह.े 
पुव  लोकव ती कमी होती व आता लोकव ती वाढली आहे हणून पा याची नवीन लाईन 
टाक यास मा यता देणेत येत आह.े 
                                  सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
   ----- 
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ठराव  - ११०    िवषय - १४ 
द.-७/११/२०१२           िवभाग-  पाणीपुरवठा िवभाग 

सुचक-मा.चं कांता सोनकांबळे     अनुमोदक-मा.िवनया तापक र 
संदभ-मा. चं कांता सोनकांबळे यांचा ताव. 
     भाग . ६४ दापोडी-बोपखेल मधील बोपखेल रामनगर येथे एक जुनी पा याची टाक  
आह.े ामपंचायतने बांधलेली पा याची टाक  ही जिमनीवर असून ती स या बंद आह.े दगडी 
बांधकामाम ये बांधलेली ही टाक  व ती या व र या या म यभागी आह.े या टाक चा स या 
काहीही उपयोग नाही तरी सदरची टाक  पाड यास मा यता देणेत येत आह.े 
                                 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
   ----- 
ठराव  - १११    िवषय - १५ 
द.-७/११/२०१२           िवभाग- थाप य क भाग 

सुचक-मा.राज  काटे     अनुमोदक-मा.संजय वाबळे 
संदभ-मा. राज  काटे यांचा ताव. 
       भाग . ६२ मधील िशतळादेवी चौक या ठकाणी खूप मोठया माणावर रहदारी 
वाढलेली आह.े या ठकाणी वाहतुक िनयंञण दवे  लावलेले आहेत परंतु  या ठकाणी सकल 
उभारणे आव यक आहे हणून या ठकाणी यो या कारे सकल उभार याकामी ९,९९,०००/- 
पयांची तरतूद ये या बजेटम ये कर यास मा यता देणेत येत आह.े 

                                 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
   ----- 
ठराव  - ११२    िवषय - १६ 
द.-७/११/२०१२           िवभाग-  जलिन सारण िवभाग 

सुचक-मा.आशा सुपे     अनुमोदक-मा.रमा ओ हाळ 
संदभ-मा. आशा सुपे यांचा ताव. 
      सहकार कॉलनी नं. १ (गणपती मं दरा जवळ)  गे या अनेक वषापासून ेनेजलाईन 
टाकलेली आहे व या लाईनचा अिजबात लोप काढलेला नाही यामुळे वारंवार या लाईनचा 

ो लेम येत आहे व ती लाईन सारखी चोकअप होत आह.े  या ठकाणी खुप दुगधी पसरते 
यामुळे या ठकाणी नवीन ेनेज लाईन टाक यास मा यता देणेत येत आह.े 

                                 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
   ----- 
ठराव  - ११३    िवषय - १७ 
द.-७/११/२०१२           िवभाग-  नगररचना व  िवकास िवभाग 

   वै क य िवभाग 
सुचक-मा.आशा सुपे     अनुमोदक-मा.रमा ओ हाळ 
संदभ-मा. आशा सुपे व मा.रमा ओ हाळ यांचा ताव. 
        मौजे दघी येथील स.नं.६६ म ये दफनभूमीचे आर ण असून याचा आर ण .२/२१८ 
आह.े आर णाचे एकूण ेञफळ ०.८० हे टर आह.े दघी गावातील हे एकमेव आर ण आह.े 
दघी म ये िविवध जाती धमाचे लोक राहत असून यां यासाठी दफनभूमी जागेची 

आव यकता आह.े सबब उपल ध जागेची खालील माणे िवभागणी करणेस मा यता देणेत येत 
आह.े  
    १. मु लीम समाज-       ५० आर (ना या या पि मेकडील भाग) 
    २. ि न समाज-        १५ आर (ना या या पूवकडील भाग) 
    ३. हदू समाज -           ५  आर  (ना या या पूवकडील भाग) 
     तरी वरील माणे या िवषयास मा यता देणेत येत असून मा.महापािलका सभा 
मा यतेकामी महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आह.े 
                                 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
   ----- 
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ठराव  -११४     िवषय - १८ 
द.-७/११/२०१२           िवभाग-  थाप य 

सुचक-मा.महेशदादा लांडगे     अनुमोदक-मा.संजय वाबळे 
संदभ-मा. महेशदादा लांडगे व मा.संजय वाबळे यांचा ताव. 
      महानगरपािलके या सन २०१२-१३ चे अंदाजपञकाम ये क भागातील कामासाठी 
खाली नमुद के या माणे तरतूद वग कर यास मा यता देणेत येत आह.े 

अ. . कामाचे नाव अंदाजपञक 
लेखािशष/
पान . 

सन २०१२-
२०१३ ची 
तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

सुधारीत 
अंदाजपञक 

शेरा 

१ वॉड .१८ म ये 
ठक ठकाणी मुतारी व 
लॉकची कामे करणे. 

संडास व 
मुता या 
पान . 
९६६ 
अ. .२५ 

५००००० ० ५००००० ० पान . 
३५७ 
अ. .१९८ 
वर वग 

२ भोसरी वॉड . १८ 
गवळीनगर मधील 
उ ान जवळील 
म.न.पा.चे ता यात 
असलेली जागा 
िवकिसत करण.े 

थाप य 
िवषयक 
कामे करणे 
पान . 
३६७ 
अ. .४४ 

५००००० ० २००००० ३००००० पान 
.३५७ 

अ. .१९८ 
वर वग 

३ वॉड . २२ मधील 
लांडेवाडी, िवकास 
कॉलनी व इतर 
ठकाणी गटर 
लॉकची दु ती 

करणे. 

करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 
पान 

.३५७ 
अ. .१९८ 

० ७००००० ० ७०००००  

  एकूण १०००००० ७००००० ७००००० १००००००  
 
                                   सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
    ----- 
ठराव  - ११५    िवषय - १९ 
द.-७/११/२०१२           िवभाग-  थाप य 

सुचक-मा.िजत  ननवरे     अनुमोदक-मा.संजय वाबळे 
संदभ-मा. िजत  ननवरे व मा.संजय वाबळे यांचा ताव. 
        महानगरपािलके या सन २०१२-१३ चे अंदाजपञकाम ये क भागातील कामांसाठी 
खाली नमूद के या माणे तरतूद वग करण  कर यास मा यता देणेत येत आह.े 
 
अ.

. 
कामाचे नाव अंदाजपञक 

लेखािशष/ 
पान . 

सन २०१२-
२०१३ ची 
तरतूद 

सुधारीत सन 
२०१२-
२०१३ चा 
अंदाज 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

१ भोसरी वॉड  . १८ 
गवळी मधील 
वाहनतळास शेड 
बांधणे व थाप य 
िवषय कामे करणे व 
सुधारणा करणे. 

थाप य 
िवषयक कामे 
करणे 
३६७/४२ 

५००००० ० ० ५००००० 

२ भोसरी वॉड . १८ 
गवळीनगर मधील 
उ ानाजवळील 
मनपाचे ता यात 
असलेली जागा 
िवकिसत करणे. 

थाप य 
िवषयक कामे 
करणे 
३६७/४४ 

५००००० २००००० ० ३००००० 
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३ क मु यालय वॉड . 
९, २३, 
२४,२५,२६ व १७ 
साठी िविवध  मनपा 
काय मासाठी 
मंडप व था व 
अनुषंगीक कामे 
करण.े 

करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 
३५६/१८८ 

१५०००० ९५०००० ८००००० ० 

  एकूण ११५०००० ११५०००० ८००००० ८००००० 
  
                                सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
   ----- 
 
ठराव  - ११६    िवषय - २० 
द.-७/११/२०१२           िवभाग-  क भाग (हॉकस) 

सुचक-मा.मंदा आ हाट     अनुमोदक-मा.िवनया तापक र 
संदभ-मा. मा. भाग अिधकारी क भाग यांचेकडील जा. .क /१९/कािव/९४/२०१२ 
द.७/११/२०१२ 

          महारा  शासन नगरिवकास िवभाग उपसिचव यांनी पञ 
.रोफेची/२०१२/ क५८/निव-३४ द.२१/०८/२०१२ अ वये सुधारीत क ीय फेरीवाला 

धोरणाची अंमलबजावणी करणेसाठी रा यानी थम कृती आराखडा तयार करणेचे सुचना क  
सरकारने दले या आहेत या माणे क  शासना या फेरीवाला धोरणाचे रा याम ये 
अंमलबजावणी करावी अशा क  शासना या सुचना आहेत असे कळिवलेले आह.े या माणे 
मा.आयु  यांनी शासनास पञ .भुिज/२/कािव/२७०/२०१२ द. १४/०९/२०१२ अ वये 
रा ीय फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करणेबाबत  करावयाचे कृती आराखडा 
कळिवलेला आह.े या माणे क  शासनाचे रा ीय फेरीवाला धोरण मसुदयाम ये िविवध 
सिमती थापना संबंधी तरतुद  आह.े यानुसार महापािलका भाग फेरीवाला सिमती व 
महापािलका भाग फेरीवाला तांिञक सिमती थापन करणे आव यक आह.े 
 
 
                                    अ) महापािलका भाग फेरीवाला सिमती 
                                   (WARD HAWKERS COMMITTEE) 
 
१ अ य   भाग सिमती अ य  
२ सद य या भागातील सव नगरसेवक 
३ सद य भाग अिधकारी 
४ सद य वरी  पोिलस िनरी क 
५ सद य पोिलस िनरी क  (वहातुक) 
६ सद य वै क य अिधकारी 
७ सद य अित मण िन कासन अिधकारी ( भाग कायकारी अिभयंता) 
८ सद य उपअिभयंता ( थाप य) 
९ सद य ् नगररचना अिधकारी 
१० सद य फेरीवाला संघटनेचे ४ ितिनधी यापैक  २ मिहला 
      
          
           भाग फेरीवाला सिमती या एकूण सदसय सं येपैक  कमान १० ट े  एवढे 
फेरीवालचे ितिनधी व असेल सदर ितिनधीचे नामिनदशन मा.आयु  करतील. सिमती या 
एकुण सद यापैक  १/३ मिहला ितिनधी श यतो असा ात. 
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                                 ब) महापािलका भाग फेरीवाला तांिञक सिमती 
            (PCMC WARD HAWKERS TECHNICAL COMMITTEE) 
 
१ अ य  उपायु  / भाग अिधकारी / िवभागीय अिधकारी 
२ सद य अित मण िन कासन अिधकारी ( भाग कायकारी अिभयंता) 
३ सद य व र  पोिलस िनरी क 
४ सद य पोिलस िनरी क (वहातुक) 
५ सद य नगररचना अिधकारी 
६ सद य उपअिभयंता ( थाप य) 
 
       
 
      तरी वरील माणे महापािलका भाग फेरीवाला सिमती व महापािलका भाग फेरीवाला 
तांिञक सिमती थापना करणेस मा यता देणेत येत आह.े 
                                 सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
   ----- 
            यानंतर मा.अ य ा यांनी सभा संप याचे जाहीर केले. 
 
 
 
                                                                                    सही/- 
                                                                  (मा.सुिनता (माई) पांडुरंग गवळी) 
                                                                                   अ य ा 
                                                                              क भाग सिमती 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

क भाग कायालय भोसरी २६ 
जा. .क स/कािव/ ६६ /२०१२  
द.२७/११/२०१२ 

                                                                        
                                                                   . शासन अिधकारी तथा  
                                                                       सिचव (सभाशाखा) 
                                                                        क भाग सिमती 

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


