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पपरी चचवड महानगरपािलका 

क भाग कायालय 
कायपिञका मांक-४ 

सभावृ ातं 
 द.- १०/७/२०१३            वेळ दुपारी ३:०० वाजता 
 
          पपरी चचवड महानगरपािलके या क भाग सिमतीची मािसक सभा क भाग 
कायालयाचे ी.छञपती िशवाजी महाराज सभागृहाम ये द.१०/७/२०१३ 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 धनंजय मुरलीधर 
३)    मा.काळजे िनतीन ताप 
४)    मा.िवनया दप (आबा) तापक र 
५)    मा.वाबळे संजय म हारराव 
६)    मा.सौ.गवळी सुिनता (माई) पांडुरंग           
७)   मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 
८)  मा.अिजत दामोदर ग हाणे 
९)  मा.गोफणे अनुराधा देिवदास 
१०)  मा.जा लदर (बा पु) शदे 
११)  मा.महेशदादा कसन लांडगे 
१२)  मा. †ò›.िनतीन ाने र लांडगे 
१३)  मा.ल ढे शुभांगी संतोष 
१४)  मा.िव नाथ िवठोबा लांडे 
१५)  मा.ननवरे िजत  बाबा 
१६)  मा.सावळे िसमा र व  
१७)  मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 
१८)  मा.भोसले रा ल हनुमंत 
१९)  मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 
२०) मा. काटे रोिहतअ पा सुदाम 

२१) मा.काटे राज  िभकनशेठ 
२२)  मा.शडगे आशा सुखदेव 
२३)  मा.मोटे करण बाळासाहेब 
२४)  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. रामदास जाधव- कायकारी 
अिभयंता िवदयुत (अित.पदभार), मा.बरशे ी- कायकारी अिभयंता (पापू), ी.इनामदार-
लेखािधकारी, ी.काळे- उपअिभयंता, थाप य, ी. राज  शद-े उपअिभयंता, 
पाणीपुरवठा, ी.घुबे- उपअिभयंता, पाणीपुरवठा,  ी. ीम.पाठक-उपअिभयंता 
जलिन सारण, ी.माने- उपिभयंता (पाणीपुरवठा), ी.संजय कांबळे- उपअिभयंता, 
(जलिन सारण), ी.जगताप-उपअिभयंता थाप य, ी.जावळे-उपअिभयंता पाणीपुरवठा 
ड भाग, ी.देशमुख- उपअिभयंता, िवदयुत, ी.पाटील- उपअिभयंता, िवदयुत, 

ी. नबाळकर- क.अिभयंता, िवदयुत, ी.तावरे-मु य आरो य िनरी क. 
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मा.अ य ा यांनी सव स मा.सद य व अिधकारी यांचे वागत क न सभेला सुरवात केली. 
          तदनंतर खालील माणे मा.अ य  यांचे मा यतेने ऐनवेळचे िवषय सभा 
कामकाजात दाखल क न घेणेत आले. 
 
िवषय मांक  ७)   मुंबई-पुणे महामागावरील नाशीकफाटा येथे होणा-या दुमजली  
                         उ ाणपुलास ी.छञपती िशवाजी महाराज उ ाणपुल असे नामकरण  
                         करणेबाबत-मा. करण मोटे व मा.अिजत ग हाणे यांचे पञ. 
िवषय मांक  ८)   कासारवाडी येथील दुमजली उ ापुलास कै. ीमान बाळासाहब ठाकरे  
                         यांचे नाव देणेबाबत- मा.िसमा सावळे व मा.आशा शडगे यांचे पञ. 
िवषय मांक  ९)   दशादशक फलक बसिवणेबाबत-मा. करण मोटे व मा. †ò›.िनतीन  
                          लांडगे यांचे पञ. 
िवषय मांक  १०)  तरतूद वग करणाबाबत- मा. करण मोटे व मा. †ò›.िनतीन लांडगे  
                          यांचे पञ. 
िवषय मांक  ११)  वाड ृ ३४ (ग हाणे व ती) मधील कामाबाबत- मा.सुरेखाताई ग हाणे      
                           यांचे पञ 
िवषय मांक  १२)  गणेश उ सवासाठी  ी.गणेश मूत   िव  साठी टॉल या जागा  
                           िनि त करणेबाबत- मा. †ò›.िनतीन लांडगे व मा.सुरेखाताई ग हाणे  
                           यांचे पञ. 
िवषय मांक  १३ )  भाग . ६२ फुगेवाडी मधील िविवध भागाम ये नवीन ेनेज  
                           िवषयक कामे करणेकरीता अंदाजपञक य र म पये ९,९९,०००/- 
                           ( अ री  र. . नऊ लाख न ानव हजार पये) या खचास  
                           शासक य मा यता  देणेबाबत.-मा.राज  काटे व मा.संजय वाबळे  
                           यांचे पञ.  
िवषय मांक  १४ )  भाग . ३० च पाणी वसाहतीमधील जुने लॉकचे र ते काढून  
                           नवीन  डांबरी र ते करणेबाबत- मा.सुिनता गवळी, मा.आशा शडगे व  
                           मा.सुरेखाताई ग हाणे यांचे पञ.  
िवषय मांक  १५ ) इं ायणीनगर भाग . २९ मधील ब उ ेिशय सां कृितक क ाचे  
                           नामकरण करणेबाबत- मा.संजय वाबळे व मा. †ò›.िनतीन लांडगे  
                           यांचे  पञ. 
िवषय मांक  १६)  भाग . ६१ दापोडी साई िस दी अपाटमट दापोडी गावठाण  
                           दवाखा याजवळील म.न.पा.मुतारी िन कासीत करणेबाबत-  
                           मा.रोिहतआ पा काटे  यांचे पञ 
िवषय मांक  १७ )  भाग . ३० मधील  अ ती वात असलेले जुने र याची नावे बोड  
                            नवीन बसिवणे व नवीन र यास नावे देणेबाबत- मा.सुिनता गवळी  
                            व मा.आशा शडगे यांचे पञ. 
िवषय मांक  १८ )  भाग . ६३ म ये ानराज ाथिमक व मा यिमक िव ालय,  
                            शा ञीनगर असा फलक लावणेबाबत- मा.आशा शडगे व मा. िसमा  
                            सावळे यांचे पञ. 
िवषय मांक  १९ )  भाग . ६३ म ये धमवीर संभाजी चौक असा  फलक लावणेबाबत-  
                            मा.आशा शडगे व मा. िसमा सावळे यांचे पञ. 
िवषय मांक  २० )  भाग . ६३ म ये साईनगर असा फलक लावणेबाबत- मा.आशा  
                            शडगे व मा. िसमा सावळे यांचे पञ. 
िवषय मांक  २१ )  भाग . ६३ म ये िसतांगण उ ान असा फलक लावणेबाबत –  
                           मा.आशा शडगे व मा. िसमा सावळे यांचे पञ. 
िवषय मांक  २२ )  दघी येथील गायरानाचे जागेत  माजी सैिनकांचे उप मांसाठी जागा  
                            उपल ध क न देणेबाबत- मा.चं कांत वाळके व मा.रा ल भोसले  
                            यांचे पञ.  
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िवषय मांक  २३ )  दापोडी येथील स ह न.ं८५ ब, िस.स.नं. २०२५ ही शासक य जमीन  
                           ता यात घेऊन गाडन िवकिसत कर याबाबत- मा.रमाताई ओ हाळ, 
                           मा. सुिनता गवळी, मा.अनुराधा गोफणे यांचे पञ. 
िवषय मांक  २४)  िवदयुत िवभागाची तरतूद वग  करणाबाबत- मा. भाग अिधकारी  
                           यांचा ताव. 
िवषय मांक  २५)  सन २०१३-१४ चे अंदाजपञकातील भाग तरावरील भाग मांक  
                          ३५ मधील िव ुत िवषयक कामांना  शासक य मा यता  
                          िमळणेबाबत. 
िवषय मांक २६)   भोसरी भाग मांक ३० च पाणी वसाहत येथील द ाची वा षक  
                          चालन द.ेद.ुकरणे अंतगत भाग मांक ३२ ते ३५ येथे काम करणे 
                          ( change of site) 
                                                       --- 
            दनांक  ५/६/२०१३ रोजी झाले या सभेचा ( कायपिञका मांक.३ ) सभावृ ांत 
कायम करणेत आ याचे मा.अ य ा यांनी कट केले. 
                        ---    
   खालील माणे सूचना मांडणेत आली- 
सूचक- मा.अनुराधा गोफणे            अनमुोदक-मा.शुभांगी ल ढे 
 
          थाप य िवषयक िवकास कामे वेळेत पुण होत नस यामुळे दनांक १०/७/२०१३ 
ची क भाग सिमतीची मासीक सभा तहकूब क न द. १८/७/२०१३ रोजी दुपारी ३/- 
वाजता घेणेत यावी. 
        सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 
                                                    ---- 
मा.अ य ा-  गु वार दनांक १८/७/२०१३ रोजी दुपारी ३/- पयत सभा तहकूब करणेत 
येत आह.े 
 
                                                   ----                                                                              
     

 
              सही/- 

                                                                           (ग हाणे सुरेखा शंकर) 
                                                                                     अ य ा 
                                                                               क भाग सिमती 
                      पपरी चचवड महानगरपािलका 
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पपरी चचवड महानगरपािलका 
क भाग कायालय 

कायपिञका मांक-४ 
सभावृ ांत 

  ( दनांक १०/७/२०१३ ची तहकूब सभा) 
 

 द.- १८/७/२०१३            वेळ दुपारी ३:०० वाजता 
 
          पपरी चचवड महानगरपािलके या क भाग सिमतीची दनांक १०/७/२०१३ ची 
तहकूब सभा गु वार दनांक १८/७/२०१३ रोजी दुपारी ३.०० वाजता क भाग 
कायालयाचे ी.छञपती िशवाजी महाराज सभागृहाम ये 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 धनंजय मुरलीधर 
3.    मा.काळजे िनतीन ताप 
4.    मा.िवनया दप (आबा) तापक र 
5.    मा.सौ.गवळी सुिनता (माई) पांडुरंग           
6.    मा.सुपे आशा र व  
7.    मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 
8.    मा.अिजत दामोदर ग हाणे 
9.    मा.गोफणे अनुराधा देिवदास 
10.    मा.जा लदर (बा पु) शद े
11.    मा.महेशदादा कसन लांडगे 
12.    मा. दा बाजीराव लांडे 
13.     मा. †ò›.िनतीन ाने र लांडगे 
14.    मा.ल ढे शुभांगी संतोष 
15.    मा.ननवरे िजत  बाबा 
16.    मा.सावळे िसमा र व  
17.    मा.सौ.बनसोडे शकंुतला कािशनाथ 
18.    मा.भोसले रा ल हनुमंत 
19.    मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 
20.    मा.काटे रोिहतअ पा सुदाम 
21.    मा.काटे राज  िभकनशेठ 
22.    मा.शडगे आशा सुखदेव 
23.    मा.मोटे करण बाळासाहेब 
24.    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.बरशे ी- कायकारी अिभयंता 
(पापू), ी.इनामदार-लेखािधकारी, ी.काळे- उपअिभयंता, थाप य, ी.घुबे- 
उपअिभयंता, पाणीपुरवठा,  ी. ीम.पाठक-उपअिभयंता जलिन सारण, ी.माने- 
उपिभयंता (पाणीपुरवठा), ी.संजय कांबळे- उपअिभयंता, (जलिन सारण), ी.जगताप-
उपअिभयंता थाप य, ी.पाटील- उपअिभयंता, िवदयुत, ी.हनुमंत शद-े 
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उपअिभयंता, थाप य, ी.लगस-सहा.आरो यािधकारी, ी.भोकरे-सहा.आरो यािधकारी, 

ी.बोञे- उपअिभयंता, थाप य, ी. नबाळकर-क.अिभयंता, िवदयुत, ी.गवळी-
क.अिभयंता थाप य,  ी.बरीदे- क.अिभयंता थाप य, ी.आढळे-उ ान िनरी क. 
 
मा.अ य ा यांनी सव स मा.सद य व अिधकारी यांचे वागत क न सभेला सुरवात केली. 
 
ठराव मांक- ५४     िवषय मांक-१  
दनांक-  १८/७/२०१३         िवभाग-पाणीपुरवठा क भाग  

सुचक-मा.चं कांत वाळके                              अनुमोदक-मा.अिजत ग हाणे 
संदभ- मा. भाग अिधकारी यांचेकडील जा. .क /पापू/१/कािव/६/२०१३  
        द.१७/५/२०१३ 
              भाग . ३५ भोसरी गावठान प रसर पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल  
दु तीची कामे करणेकामी येणारे र. .३,००,०००/- चे पुवगणनपञकास                           
व या माणे  काम करणेस शासक य मा यता देणेत येत आह.े 
                           सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                            ----- 
ठराव मांक-५५     िवषय मांक- २ 
दनांक-  १८/७/२०१३         िवभाग-पाणीपुरवठा क भाग 

सुचक-मा.अनुराधा गोफणे                               अनुमोदक-मा.जा लदर शद े
संदभ- मा. भाग अिधकारी यांचेकडील जा. .क /पापू/०४/कािव/२२/२०१३  
        द.२०/५/२०१३ 
        धावडे व ती व इतर ठकाणी पाणीपुरवठा िवषयक दु ती व देखभालीची कामे 
करणेकामी येणारे र. .३,००,०००/- चे  पुवगणनपञकास व या माणे  काम करणेस 

शासक य मा यता देणेत येत आह.े 
                           सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                            ----- 
ठराव मांक-५६   िवषय मांक- ३ 
दनांक-  १८/७/२०१३         िवभाग-पाणीपुरवठा क भाग  

सुचक-मा. महेशदादा लांडगे                    अनुमोदक-मा. †ò›.िनतीन लांडगे 
संदभ- मा. भाग अिधकारी यांचेकडील जा. .क /पापू/०४/कािव/२१/२०१३  
        द.२०/५/२०१३ 
            जल ेञ . क/३ म ये ठक ठकाणी पाणीपुरवठा िवषयक करकोळ  
देखभाल व दु तीची कामे करणे (२०१३-१४) कामी येणारे  र. .४,८०,०००/- चे  
पुवगणनपञकास व या माणे  काम करणेस   शासक य मा यता देणेत येत आह.े 
                                सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                            ----- 
ठराव मांक-५७     िवषय मांक-४  
दनांक-  १८/७/२०१३         िवभाग- शासन क भाग 

सुचक-मा. शुभांगी ल ढे                              अनुमोदक-मा.िजत  ननवरे 
संदभ- मा. भाग अिधकारी यांचेकडील जा. .क /कािव/३/७२३/२०१३ द.३०/५/२०१३ 
 
             पपरी चचवड महानगरपािलका क भाग कायालय ेञातील मौजे  भोसरी 
येथील राजमाता िजजाऊ उ ाण पुलाखाली वाहनतळ िवकिसत  करणेत आलेला असून 
सदर वाहनतळाचा ठेका ३ व ५ वषासाठी  िनयमानुसार देणेबाबत मा.आयु  यांनी आदेश   
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.भूिज/६/कािव/४६८/२०११ द. १६/८/२०११  अ वये  भाग   अिधकारी यांना  

अिधकार दान केलेले आहेत. राजमाता िजजाऊ उ ाण  पुलाखाली वाहनतळ करणे 
आव यक असून वारंवार  होणा-या अित मण  कारवाई व वाहतूक क डी टाळणे व मनपा 
उ प ात वाढ करणेकामी राजमाता िजजाऊ उ ाणपुलाखाली वाहनतळ करणेकामी  
मा यता देणेत येत आह.े   
    
                           सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                            ----- 
ठराव मांक-५८     िवषय मांक- ५ 
दनांक-  १८/७/२०१३         िवभाग-पाणीपुरवठा क भाग 

सुचक-मा. िसमा सावळे                              अनुमोदक-मा.शकंुतला बनसोडे 
संदभ- मा.कायकारी अिभयंता यांचेकडील जा. .क /पापू/११/कािव/६१४/१३  
         द.१७/५/२०१३ 
 
            भाग . ३८ नेह नगर, िव लनगर या भागात पाणीपुरवठा देखभाल  दु ती 
कामे करणेकामी र. . ३,००,०००/-  चे पूवगणनपञकास व या माणे काम करणेस 

शासक य मा यता देणेत येत आह.े 
                           सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                            ----- 
ठराव मांक-५९     िवषय मांक- ६ 
दनांक-  १८/७/२०१३         िवभाग-पाणीपुरवठा क भाग  

सुचक-मा. रा ल भोसले                              अनुमोदक-मा.रमा ओ हाळ 
संदभ- मा.कायकारी अिभयंता यांचेकडील जा. .क /पापू/११/कािव/६१५/१३  
         द.१७/५/२०१३ 
  
              भाग . ३७ फुलेनगर, गवळीमाथा लांडेवाडी या भागात पाणीपुरवठा  
देखभाल दु ती कामे करणेकामी र. . ३,००,०००/- चे पूवगणनपञकास व या माणे 
काम करणेस शासक य मा यता देणेत येत आह.े  
                          सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                            ----- 
        यानंतर सभाकामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले ऐनवेळचे िवषय घेणेत आले. 
 
ठराव मांक-६०     िवषय मांक- ७ 
दनांक-  १८/७/२०१३         िवभाग- पुल व क प िवभाग  

                                                                         थाप य मु यालय बीआरटीएस  
सुचक-मा. करण मोटे                              अनुमोदक-मा.अिजत ग हाणे 
संदभ- मा. करण मोटे व मा.अिजत ग हाणे यांचे पञ 
          
           िवषय- मुंबई पुणे महामागावरील नािशकफाटा येथे होणा-या दुमजली उ ाण 
                     पुलास ी. छञपती िशवाजी महाराज उ ाणपुल असे नामकरण  
                     करणेबाबत.      
   
              िवषय मांक ७ चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा.  
 
                           सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                            ----- 
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ठराव मांक-६१     िवषय मांक- ८ 
दनांक-  १८/७/२०१३         िवभाग- पुल व क प िवभाग  

                                                                         थाप य मु यालय बीआरटीएस  
सुचक-मा.िसमा सावळे                              अनुमोदक-मा.आशा शडगे 
संदभ- मा.िसमा सावळे व मा.आशा शडगे यांचे पञ. 
     
                  िवषय- कासारवाडी येथील दुमजली उ ाणपुलास कै. ीमान बाळासाहेब  
                           ठाकरे यांचे नाव देणेबाबत. 
 
              िवषय मांक ८ चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा.  
 
                           सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                            ----- 
ठराव मांक-६२   िवषय मांक- ९ 
दनांक-  १८/७/२०१३        िवभाग- थाप य क भाग 

सुचक-मा. करण मोटे                               अनुमोदक-मा. †ò›.िनतीन लांडगे 
 
संदभ- मा. करण मोटे व मा. †ò›.िनतीन लांडगे यांचे पञ. 
 
              कासारवाडी . . ६३ म ये ठक ठकाणी दशादशक फलक बसिवणेस मा यता 
देणेत येत आह.े 
 

१) केशवनगर . १ 
२) केशवनगर . २ 
३) केशवनगर . ३ 
४) केशवनगर . ४ 
५) ारीका नगरी 
६) भ धाम / सं कृती दशन 
७) स रता अपाटमट 
८) साईकंुज 
९) स रता कंुज 
१०)  जवळकर कॉलनी 
११)  साई िवनायक रेसीडसी 

     १२)  छञपती शा  महाराज िवदयालय प. च.म.न.पा. 
     १३)  पु य ोक अिह यादेवी होळकर िवदयालय प. च.म.न.पा.  
            व इतर 
 
                            सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                            ----- 
 
ठराव मांक-६३   िवषय मांक-१०  
दनांक-  १८/७/२०१३        िवभाग- पाणीपुरवठा क भाग 

सुचक-मा. कमरण मोटे                               अनुमोदक-मा. †ò›.िनतीन लांडगे 
संदभ- मा. करण मोटे व मा. †ò›.िनतीन लांडगे यांचे पञ. 
 

       खालील माणे तरतूद वग करणास मा यता देणेत येत आह.े 
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                           सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                            ----- 
ठराव मांक-६४     िवषय मांक- ११ 
दनांक-  १८/७/२०१३         िवभाग- थाप य क भाग 

सुचक-मा. सुरेखाताई ग हाणे                              अनुमोदक-मा.आशा सुपे 
संदभ- मा.सुरेखाताई ग हाणे यांचे पञ 
 
         वाड . ३४ (ग हाणे व ती) म ये १) आपटे कॉलनी येथे ी.गणेश मंदीरापुढे 
पञाशेड करणे. २) र ते, चौक व सोसायटी नामफलक बसिवणे. ३) ी. गजानन सोसायटी, 
पी.सी.एम.टी. चौक व सुवण को-ऑप सोसायटी येथे वागत कमान करणे ४) पे हग लॉक 
बसिवणे व दु त करणेस व येणारे खचास मा यता देणेत येत आह.े 
 
                           सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                            ----- 
ठराव मांक-६५     िवषय मांक-१२  
दनांक-  १८/७/२०१३         िवभाग- थाप य क भाग 

                                                                          व भुिम जदगी क भाग  
सुचक-मा. †ò›.िनतीन लांडगे                                अनुमोदक-मा.सुरेखाताई ग हाणे 
संदभ-मा. †ò›.िनतीन लांडगे, मा.संजय वाबळे व मा.सुरेखाताई ग हाणे यांचे पञ. 
 
        ी.गणेश उ सव जवळ आलेला अस याने ी.गणेशमूत  िव चे टॉल हे र या या 
कडेला तसेच पीएमटी चौकाम ये असतात यामुळे वाहतूक ची क डी होते तसेच गद ही 
होते. यामुळे गणेशमूत  िव साठी भोसरी गावठाणालगत या मोकळया जागेवर 

अ.
. 

कामाचे नाव अंदाज 
पञक  
पान 

./अ. . 

सन 
२०१३-
१४ ची 
तरतूद 

सन 
२०१३-
१४ ची 
आव यक 
तरतूद 

वाढ घट शेरा 

१ वॉड .९९ शंकरवाडी 
येथे पाणीपुरवठा 
िवषयक करकोळ 
देखभाल दु ती करणे. 

७९६/४३ ० ६०००० ६०००० ० अंतीम 
िबल 
दे या
साठी 
 

२ वॉड .१०० 
कासारवाडी येथे 
पाणीपुरवठा िवषयक 
करकोळ देखभाल 

दु ती करणे. 

७९६/४४ ० ५०००० ५०००० ०  

३ वॉड . १०१ फुगेवाडी 
येथे पाणीपुरवठा 
िवषयक करकोळ 
देखभाल दु ती करणे 

७९७/४५ ० ४०००० ४०००० ०  

४ क भागात ठक ठकाणी 
बोअरवेलची देखभाल 
दु ती करणे. 

७९९/७० १५००००  ० ० १५००००  

 एकूण  १५०००० १५०००० १५०००० १५००००  
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िव साठी जागा िनि त करावी यामुळे एकाच जागेवर नाग रकांना ी.गणेशमूत  
खरेदी करता येतील व वाहतूक ची क डी होणार नाही. यास मा यता देणेत येत आह.े 
 
                           सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                            ----- 
ठराव मांक-६६     िवषय मांक- १३ 
दनांक-  १८/७/२०१३         िवभाग- ेनेज (जलिन सारण) 

सुचक-मा.राज  काटे                               अनुमोदक-मा.िजत  ननवरे 
संदभ- मा.राज  काटे व मा.संजय वाबळे यांचे पञ 
      भाग . ६२ फुगेवाडीमधील िविवध भागाम ये ेनेज लाई सची दु ती, जू या 
तसेच नादु त झाले या ेनेज लाई स बदलून नवीन लाई स टाकणे इ यादी कामे 
करणेक रता अंदाजपञक य र म पये ९,९९,०००/- (अ री र म .नऊ लाख न ानव 
हजार) या खचास शासक य मा यता देणेत येत आह.े        
                           सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                            ----- 
ठराव मांक-६७     िवषय मांक- १४ 
दनांक-  १८/७/२०१३         िवभाग- थाप य क भाग 

सुचक-मा. सुिनता गवळी                              अनुमोदक-मा.आशा शडगे 
संदभ-मा.सुिनता गवळी व मा.आशा शडगे यांचे पञ 
         भाग . ३० वसाहतीमधील शा ञी चौक प रसर, लांडगे व ती, सदगु नगर व 
च पाणी वसाहतीतील जूने लॉकचे र ते काढून नवीन डांबरी र ते करणेत यावेत तसेच 
महादेवनगर, लांडगेव ती, च पाणी वसाहतीमधील न ाने / जु या िवकसीत झाले या 
भागाम ये खडीमुरमाचे व डांबरी र ते दु त करणेस व नागरी सुिवधा देणेस मा यता देणेत 
येत आह.े      
                           सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                            ----- 
ठराव मांक-६८         िवषय मांक- १५ 
दनांक-  १८/७/२०१३              िवभाग- थाप य क भाग 

सुचक-मा.राज  काटे                            अनुमोदक-मा. †ò›.िनतीन लांडगे 
संदभ- मा.संजय वाबळे व मा. †ò›.िनतीन लांडगे यांचे पञ. 
          
          िवषय-  इं ायणीनगर भाग . २९ मधील ब उ ेिशय सां कृितक क ाचे 
                     नामकरण करणेबाबत. 
               िवषय मांक १५ चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा.       
                           सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                            ----- 
ठराव मांक-६९     िवषय मांक- १६ 
दनांक-  १८/७/२०१३         िवभाग- थाप य क भाग 

सुचक-मा.रोिहतअ पा काटे                               अनमुोदक-मा.रमा ओ हाळ 
संदभ- मा.रोिहतअ पा काटे यांचे पञ. 
         भाग . ६१ येथील म.न.पा.र या या बाजुला व म.न.पा. दवाखा या या पुढील 
बाजुस साई िस दी अपाटमट समोर म.न.पा.ची दोन सीटची एक मुतारी आह.े सदरची 
मुतारी साधारणपणे ३० ते ३५ वषापुव ची आहे जीचा वापर होत नाही कारण सदर 
मुतारी नादु त आहे व लॅब गळत आह.े िवटबांधकाम पड यास आलेले आहे तरी सदरची 
मुतारी िन कासीत कर यास मा यतादेणेत येत आह.े नागरीकां या सोयीसाठी पयायी 

व था फायबर मुतारी बसिव यात आलेली आहे.       
                           सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                            ----- 
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ठराव मांक-७०     िवषय मांक- १७ 
दनांक-  १८/७/२०१३         िवभाग- थाप य क भाग 

सुचक-मा. सुिनता गवळी                              अनुमोदक-मा.आशा शडगे 
संदभ- मा.सुिनता गवळी व मा.आशा शडगे यांचे पञ. 
 
          भाग . ३० मधील जुने र याचे नावे / ग ली नावे चे बोड नवीन बसिवणेस  
तसेच खालील र यांना नावे देणेस मा यता देणेत येत आह.े 
 
अ. .           र ता / कॉलनी नाव       ठकाण 
 
१)  राज सोसायटी  कॉलनी १,२,३,४    शा ञी चौक    
२)   कै.हणूमंत ल मण लांडगे र ता     लांडगे व ती 
३) पपरी चचवड महानगरपािलकेचे      सदगु नगर कमाणीवर 
     सदगु नगर  उ ान 
४)  कै.मा तराव गबाजी गवळी र ता     रोशल गाडन शेजारील र ता 
५)  कै.गंगाराम मा ती घुले पथ      देवकर वसती (घुले चाळ) 
६)  वाळके मळा      वाळके मळा 
७)  फुगे व  ती      फुगे व ती   
                                सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                            ----- 
ठराव मांक-७१     िवषय मांक- १८ 
दनांक-  १८/७/२०१३         िवभाग- थाप य क भाग 

सुचक-मा.आशा शडगे                               अनुमोदक-मा.िसमा सावळे 
संदभ- मा.आशा शडगे व मा.िसमा सावळे यांचे पञ. 
        कासारवाडी भाग .६३ म ये ानराज ाथिमक व मा यिमक िव ालय कायरत 
आहे तरी या ठकाणी “ ानराज ाथिमक व मा यिमक िव ालय, शा ञीनगर” असा 
फलक लाव यास मा यता देणेत येत आह.े       
                           सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                            ----- 
ठराव मांक-७२     िवषय मांक- १९ 
दनांक-  १८/७/२०१३         िवभाग- थाप य क भाग 

सुचक-मा.आशा शडगे                               अनुमोदक-मा.िसमा सावळे 
संदभ- मा.आशा शडगे व मा.िसमा सावळे यांचे पञ. 
          कासारवाडी भाग . ६३ म ये हदवी िमञ मंडळा या प रसरास धमवीर 
संभाजी चौक असे नामकरण यापुव च झालेले आह.े तरी या चौकात “ धमवीर संभाजी 
चौक ” असा फलक लाव यास मा यतादेणेत येत आह.े     
                           सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                            ----- 
ठराव मांक-७३     िवषय मांक- २० 
दनांक-  १८/७/२०१३         िवभाग- थाप य क भाग 

सुचक-मा.आशा शडगे                               अनुमोदक-मा.िसमा सावळे 
संदभ- मा.आशा शडगे व मा.िसमा सावळे यांचे पञ. 
 
     कासारवाडी भाग . ६३ म ये  आिह याबाई होळकर ाथिमक िव ालय व या 
समोरील प रसरास  “ साईनगर  ” हणून संबोधले जाते. तरी या ठकाणी “ साईनगर  ” 
असा फलक लाव यास मा यता देणेत येत आह.े 
                           सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                            ----- 
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ठराव मांक-७४     िवषय मांक- २१ 
दनांक-  १८/७/२०१३         िवभाग- थाप य क भाग 

सुचक-मा.आशा शडगे                               अनुमोदक-मा.िसमा सावळे 
संदभ- मा.आशा शडगे व मा.िसमा सावळे यांचे पञ. 
 
            कासारवाडी भाग . ६३ म ये िसतांगण उ ान आह.े तरी िवसावा हॉटेल या 
कोप-यावर “ िसतांगण उ ान  ”  व या फलकावर बाणाने दशा दशवावी असा फलक 
लाव यास मा यता देणेत येत आह.े 
 
                           सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                            ----- 
ठराव मांक-७५     िवषय मांक- २२ 
दनांक-  १८/७/२०१३         िवभाग- नगररचना व िवकास 

सुचक-मा.चं कांत वाळके                               अनुमोदक-मा.रा ल भोसले 
संदभ- मा.चं कांत वाळके व रा ल भोसले यांचे पञ. 
 
        वॉड . ३१ दघी येथील स.नं. ७७ मधील गायरानाचे जागेत सुमारे २० गंुठे जागा 
नाममाञ दराने भाडयाने माजी सैिनकांना यांचे सावजिनक उप मासाठी मनपाने उपल ध 
क न देणेस मा यता देणेत येत आह.े 
 
                           सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                            ----- 
ठराव मांक-७६     िवषय मांक- २३ 
दनांक-  १८/७/२०१३         िवभाग- थाप य क भाग 

सुचक-मा.रमा ओ हाळ                               अनुमोदक-मा.अनुराधा गोफणे 
संदभ- मा. रमा ओ हाळ व मा.अनुराधा गोफणे यांचे पञ. 
 
       पपरी चचवड महानगरपािलका ह ीतील गाव, दापोडी, स ह न.ं८५ ब, 
िस.स.नं.२०२५ ही शासक य जमीन मनपाचे मंजूर िवकास योजनेनुसार आर ण मांक 
३/११ अ वये उ ान या योजनाथ आरि त आह.े तरी महानगरपािलकेने ही जमीन 
ता यात घेऊन या ठकाणी उ ान व िभमसृ ी उभार यास तसेच भारतर  डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर यां या जीवनपटातील संगाचे युर स उभार यास तसेच ये  नाग रकांसाठी 
िवरंगुळा क  उभार यास मा  यता देणेत येत आह.े 
 
                           सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                            ----- 
ठराव मांक- ७७     िवषय मांक- २४ 
दनांक-  १८/७/२०१३         िवभाग- िवदयुत क भाग 

सुचक-मा.अिजत ग हाणे                            अनुमोदक-मा.जा लदर शद े
संदभ- मा. भाग अिधकारी यांचेकडील जा. .क भाग/िव/जा/५८२/२०१३  
         द.१०/०७/२०१३ 
 
          िव ुत िवभागाअंतगत खालील यादी माणे कामावरील तरतुदी माणे घट क न 
यादी माणे कामावर वाढ करणेस (तरतुद वग करणास) मा यता देणेत येत आह.े 
िव ुत क भागाकडील २०१३-१४ अंदाजपञकातील तरतुद वग करणाचा वाढ त ा 
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अ  लेखािश
षकाचे 
नाव 

लेखािशष 
पांनाक 

लेखा
िशष
काती
ल 
अ.  

कामाचे नाव सन  2013-
2014 
अंदाजप
कात केलेली  
मुळ तरतुद 

वाढ सुधा रत 
एकुण 
तरतुद 

१ सावज
िनक 
सुरि त
ता 

६३३ ११ भोसरी भाग मांक  30 व ३५  मधील  
अंतगत र यावर आव यकतेनुसार  

काश व था करणे    

१००००० २००००० ३००००० 

२ करको
ळ 
दु ती 
व 
देखभा
ल 

६४८ १०५ भोसरी उपिवभागांतगत अ याव यक 
िव ुत िवषयक कामे करणे 

६०००० २४०००० ३००००० 

३ करको
ळ 
दु ती 
व 
देखभा
ल 

६४८ १०६ मनपा तफ बसिव यात आलेली टी - 5  ( 
4 x 24 ) फटीगची दु ती करण े

६०००० १४०००० २००००० 

४ करको
ळ 
दु ती 
व 
देखभा
ल 

६४८ १०८ भोसरी उपिवभागांतगत हायमा टची 
देखभाल व दु ती करणे व अनुषांिगक 
िव ुत िवषयक  कामे करणे 

५०००० ११०००० १६०००० 

५ करको
ळ 
दु ती 
व 
देखभा
ल 

६४८ ११० भोसरी उपिवभागांतगत A.C. ची  
देखभाल दु ती  करण.े 

२५००० ७५००० १००००० 

६ इमारत 
शाळा 
शॅ पग 
सटर 

६३६ २४ कै. अंकुशराव लांडगे ना गृह येथील 
विन ेपण  य़ं णेचे वा षक प दतीने 

देखभाल दु ती कऱण.े 

८५००० २५००० ११०००० 

७ करको
ळ 
दु ती 
व 
देखभा
ल 

६५० १३७ दघी व मोशी उपिवभागांतगत 
अ याव यक िव ुतिवषयक कामे करणे. 
.(--do--) 

६०००० ८५००० १४५००० 

८ करकोळ 
दु ती व 
दखेभाल 

६५० १३८ दघी  उपिवभागांतगत मनपातफ बसिव यात 
आलेली T-5 ( ४x२४)फ ट गची दु ती करणे. 

६०००० ६०००० १२०००० 

९ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

६५० १३९ मोशी उपिवभागांतगत मनपातफ बसिव यात 
आलेली T-5 ( ४x२४)फ ट गची दु ती करणे. 

६०००० ६०००० १२०००० 

१० करको
ळ 
दु ती 
व 
देखभा
ल 

६५० १४५ दघी व मोशी उपिवभागांतगत फडर 
पीलरची   देखभाल दु ती  करणे व 
अनुषांिगक िव ुतिवषयक कामे करणे  . 
.(--do--) 

६०००० ६०००० १२०००० 
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११ करको
ळ 
दु ती 
व 
देखभा
ल 

६५० १४६ दघी उपिवभागा मधील ि ट लाईट या 
नादु त केबलचीव  देखभाल व दु ती 
करणे व अनुषांिगक कामे करणे  (--do--) 

६०००० ६०००० १२०००० 

१२ करको
ळ 
दु ती 
व 
देखभा
ल 

६५० १४७ मोशी उपिवभागा मधील ि ट 
लाईट या नादु त केबलची देखभाल व 
दु ती करणे व अनुषांिगक कामे करणे  
(--do--) 

६०००० ८०००० १४०००० 

१३ करको
ळ 
दु ती 
व 
देखभा
ल 

६५१ १४८ दघी व मोशी उपिवभागांतगत जं शन 
वॉ स बदलणे व अनुषंिगक कामे करणे. 

६०००० ६०००० १२०००० 

 
 

       

१४ इमारत 
शाळा 
शॅ पग 
सटर 

६३५ १० मनपा भवन िवभागाअंतगत मनपा या 
इमारत , करसंकलन, शाळा,  दवाखाने 
इ. ठकाणी आव यकतेनुसार ई हटर 
यं णा बसिवण े

५०००० १३०००० १८०००० 

 
 

       

१५ इमारत 
शाळा 
शॅ पग 
सटर 

६३५ १५ मनपा भवन िवभागाअंतगत मनपा या 
इमारत , शाळा,  दवाखाने इ. ठकाणी 
आव यकतेनुसार िव ुतिवषयक कामे 
करण.े 

८०००० १६०००० २४०००० 

१६ इमारत 
शाळा 
शॅ पग 
सटर 

६३६ २१ क भाग कायालयातील दुर वनी 
यं णेचे EPBAX        करण(ेPRI Base 
System.(कायालयीन कामकाज करणे 
सोईचे) 

४०००० ७९००० ११९००० 

१७ करको
ळ 
दु ती 
व 
देखभा
ल 

६४१ ३० कासारवाडी नेह नगर उपिवभागातील 
हायमा ट द ांची देखभाल दु ती 
करण े

० १००००० १००००० 

१८ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

६४४ ५८ मनपाभवन वॅड  २७ मधील द ाची देखभाल 
दु ती करणे 

० ८००० ८००० 

१९ करको
ळ 
दु ती 
व 
देखभा
ल 

६४६ ८२ मनपाभवन उपिवभागांतगत ि ट  
लाईटची देखभाल दु ती करणे व 
अनुषांिगक कामे करणे (--do--) 

१००००० १०००० ११०००० 
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२० करको
ळ 
दु ती 
व 
देखभा
ल 

६४७ ९४ मनपाभवन उपिवभागांतगत जनरेटर व 
इन हटरची  देखभाल दु ती  करण.े 
.(अखंडीत वीजपुरवठा) 

१००००० १३४००० २३४००० 

२१ करको
ळ 
दु ती 
व 
देखभा
ल 

६४७ ९८ मनपाभवन उपिवभागांतगत A.C. ची  
देखभाल दु ती  करण.े (--do--) 

१००००० १६०००० २६०००० 

२२ करको
ळ 
दु ती 
व 
देखभा
ल 

६४८ ११७ मनपाभवन उपिवभागांतगत 
हायमा टची देखभाल दु ती करणे व 
अनुषांिगक कामे करणे 

६०००० १९०००० २५०००० 

२३ करको
ळ 
दु ती 
व 
देखभा
ल 

६४९ ११८ मनपाभवन उपिवभागांतगत पोल पट ग 
करणे  व अनुषंिगक कामे करणे. 

६०००० १९०००० २५०००० 

२४ करको
ळ 
दु ती 
व 
देखभा
ल 

६४९ ११९ मनपाभवन उपिवभागांतगत जनरेटर व 
इन हटरची  देखभाल दु ती  करण.े . 

६०००० २४०००० ३००००० 

२५ करको
ळ 
दु ती 
व 
देखभा
ल 

६४९ १२० मनपाभवन उपिवभागांतगत A.C. ची  
देखभाल दु ती  करण.े . 

६०००० ९०००० १५०००० 

२६ करको
ळ 
दु ती 
व 
देखभा
ल 

६४९ १२५ मनपाभवन अंतगत  , ३८ नेह नगर  
येथील सो. ह.े द ांची देखभाल 
दु ती कऱणे . 

६०००० १९६००० २५६००० 

२७ करको
ळ 
दु ती 
व 
देखभा
ल 

६५१ १५५ कासारवाडी उप िवभागाअंतगत 
म.न.पा. इमारतीमधील िव ुतिवषयक 
दु तीची कामे कऱण.े 

८०००० २३०००० ३१०००० 

२८ करको
ळ दे.द.ु 

६४७ ९९ कासारवाडी उप िवभागांतगत ए.सी.ची 
देखभाल वदु ती करण े

१००००० ५०००० १५०००० 

२९ करको
ळ दे.द.ु 

६४७ ८७ कासारवाडी उप िवभागांतगत 
हायमा टची देखभाल दु ती करणे व 
अनुषंिगक कामे करणे 

१००००० १२३००० २२३००० 

३० करको
ळ दे.द.ु 

६४७ ९५ कासारवाडी उप िवभागांतगत जनरेटर 
व इन हटरची देखभाल दु ती करण े

१००००० १००००० २००००० 
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३१ 
 
 

करको
ळ दे.द.ु 

६४७ ९१ कासारवाडी उप िवभागांतगत पोल 
पे टीग करणे व अनुषंिगक कामे करण े

१००००० ६०००० १६०००० 

     २०५०००० ३५०५००० ५५५५००० 
 
 

       

        
 
 
 

िव ुत क भागाकडील २०१३-१४ अंदाजपञकातील तरतुद वग करणाचा घट त ा 

अ 
 

लेखािशषका
चे नाव 

लेखािशष 
पांनाक 

लेखा
िशष
काती
ल 
अ.  

कामाचे नाव सन  2013-
2014 
अंदाजप
कात केलेली  
मुळ तरतुद 

घट सुधा रत 
एकुण 
तरतुद 

१ सावजिनक 
सुरि तता 

६३२ १ क भागातील िव ुत िवषयक 
आकि मक उदभवणारी तातडीची कामे 
करण.े 

५००००० ४६५००० ३५००० 

२ इमारत 
शाळा 
शॉ पग 
सेटर 

६३५ १४ भोसरी िवभागाअंतगत मनपा या 
इमारत , शाळा,  अि शामक के  , 
दवाखाने इ. ठकाणी आव यकतेनुसार 
िव ुतिवषयक कामे करणे. 

१००००० १००००० ० 

३ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

६४८ १०७ भोसरी भाग मांक 30 ते ३५ मधील 
ि ट लाईटची देखभाल व दु ती करणे 
व अनुषांिगक िव ुतिवषयक कामे करणे   

६०००० ६०००० ० 

४ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

६४८ १०९ भोसरी उपिवभागांतगत जनरेटर व 
इन हटरची  देखभाल दु ती  करण.े 

४०००० ४०००० ० 

५ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

६४८ १११ भोसरी उपिवभागांतगत फडर पीलरची   
देखभाल दु ती  करणे व अनुषांिगक 
िव ुतिवषयक कामे करणे   

४०००० ४०००० ० 

६ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

६४८ ११२ भोसरी भागा मधील ि ट लाईट या 
नादु त केबलची देखभाल व दु ती 
करणे व अनुषांिगक कामे करणे 

६०००० ६०००० ० 

७ इमारत 
शाळा 
शॉ पग 
सेटर 

६३५ १६ क भागाअंतगत िविवध जकात 
ना यावर थांबा जकात बोड व िविवध 
चौकात टॅ फक लकस 
बसिवणे.(िवनाअपघात वाहतुक सुरळीत 
करणेकरीता) 

८०००० ८०००० ० 

८ इमारत 
शाळा 
शॉ पग 
सेटर 

६३६ २२ दघी व मोशी उपिवभागांतगत 
मनपा या शाळा,इमारती,दवाखाने 
इ, ठकाणी आव यकतेनुसार िव ुत 
िवषयक कामे करणे. 

८५००० ८५००० ० 

९ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

६५० १४० दघी उपिवभाग मधील ि ट लाईटची 
देखभाल व दु ती करणे व अनुषांिगक 
िव ुतिवषयक कामे करणे   

६०००० ६०००० ० 
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१० करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

६५० १४१ मोशी उपिवभाग मधील ि ट लाईटची 
देखभाल व दु ती करणे व अनुषांिगक 
िव ुतिवषयक कामे करणे   

६०००० ६०००० ० 

११ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

६५० १४४ दघी व मोशी उपिवभागांतगत A.C. ची  
देखभाल दु ती  करण.े(--do--) 

२५००० २५००० ० 

१२ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

६५१ १४९ कासारवाडी उपिवभागांतगत 
अ याव यक िव ुतिवषयक कामे करणे. . 

६०००० ६०००० ० 

१३ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

६५१ १५० कासारवाडी उपिवभागांतगत हायमा टची 
देखभाल दु ती करणे व अनुषांिगक कामे करणे 
(--do--) 

६०००० ६०००० ० 

१४ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

६५१ १५१ कासारवाडी  उपिवभागांतगत पोल 
पट ग करणे  व अनुषंिगक कामे करणे. 

६०००० ६०००० ० 

 
 

       

१५ सावजिनक 
सुरि तता 

६३३ १५ मनपा भवन  भाग मांक  २९,३६,  
मधील  अंतगत र यावर 
आव यकतेनुसार  काश व था करणे   
. 

७५००० ७५००० ० 

१६ सावजिनक 
सुरि तता 

६३३ १६ मनपा भवन  भाग मांक ३७,३८  
मधील  अंतगत र यावर 
आव यकतेनुसार  काश व था करणे   
. 

७५००० ७५००० ० 

१७ सावजिनक 
सुरि तता 

६३३ १७ मनपा भवन  भाग मांक २९ 
इं ायणीनगर मधील मु य चौकात सेमी 
हायमा ट दवे बसिवणे.  . 

७५००० ७५००० ० 

१८ सावजिनक 
सुरि तता 

६३३ १८ मनपा भवन  भाग मांक ३६ 
लांडेवाडी मधील मु य चौकात सेमी 
हायमा ट दवे बसिवणे.  . 

७५००० ७५००० ० 

१९ सावजिनक 
सुरि तता 

६३३ १९ मनपा भवन  भाग मांक ३७ म. 
फुलेनगर मधील मु य चौकात सेमी 
हायमा ट दवे बसिवणे.  . 

७०००० ७०००० ० 

२० सावजिनक 
सुरि तता 

६३३ २० मनपा भवन  भाग मांक ३८ 
नेह नगर मधील मु य चौकात सेमी 
हायमा ट दवे बसिवणे.   

७०००० ७०००० ० 

२१ इमारत 
शाळा 
शॉ पग 
सेटर 

६३६ १९ क भाग कायालय इमारतीम ये 
अि शामक व मोक िडटे ट ग यं णा 
बसिवणे. 

८५००० ८५००० ० 

२२ लोकारो य ६३७ ४ मनपा भवन िव ुत िवभागाअंतगत 
आरो य िनरी क कायालय ,कचरा 
वाहतुक,कचरा थानांतर क  इ ठकाणी 
अ याव यक िव ुत िवषयक कामे करणे. 

१३०००० १३०००० ० 

२३ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

६४६ ७७ मनपाभवन उपिवभागातील 
ीटलाई या नादु त केबलची 

देखभाल दु ती करणे व अनुशंगीक कामे 
करण े

१००००० २६००० ७४००० 

२४ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

६४६ ८६ मनपाभवन उपिवभागांतगत 
हायमा टची देखभाल दु ती करणे व 
अनुषांिगक कामे करणे 

१००००० २५००० ७५००० 
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२५ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

६४७ ९० मनपाभवन उपिवभागांतगत पोल पट ग 
करणे  व अनुषंिगक कामे 
करण.े(सुशोिभकरण व पोलचे आयुमान 
वाढेल) 

१००००० २५००० ७५००० 

२६ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

६४८ १०३ मनपाभवन उपिवभागांतगत फडर 
पीलरची  देखभाल दु ती  करण.े .(--
do--) 

१००००० २५००० ७५००० 

२७ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

६४८ ११३ वाड  २९ इं ायणीनगर मधील से र ३ 
येथील १२.५ ट े   परतावा े ाम ये 
म ये दवाब ीची व था करणे.. 

६०००० ६०००० ० 

२८ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

६४८ ११४ मनपा तफ यापूव  बसिवणेत आले या  
मनपाभवन े ातील     T-5/CFl / 
juno  फ टगची खाजगी प दतीने 
देखभाल दु ती कऱण.े   

५०००० ५०००० ० 

२९ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

६४८ ११५ मनपाभवन उपिवभागांतगत ि ट 
लाईट या नादु त केबलची देखभाल व 
दु ती करणे व अनुषांिगक कामे करणे . 

६०००० ६०००० ० 

३० करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

६४८ ११६ मनपाभवन उपिवभागांतगत ि ट 
लाईटची देखभाल दु ती करणे व 
अनुषांिगक कामे करणे   

६०००० ६०००० ० 

३१ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

६४९ १२१ मनपाभवन उपिवभागांतगत फडर 
पीलरची  देखभाल दु ती  करण.े .. 

६०००० ६०००० ० 

 
 

       

३२ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

६४९ १२२ मनपाभवन उपिवभागांतगत   
२९इं ायणीनगर मधील मु य 
र यावरील द ांचे नूतनीकरण करणे. 

६०००० ६०००० ० 

३३ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

६४९ १२३ मनपाभवन उपिवभागांतगत   ३६ 
लांडेवाडी मधील मु य र यावरील 
द ांचे नूतनीकरण करणे. 

६०००० ६०००० ० 

३४ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

६४९ १२४ मनपाभवन उपिवभागांतगत   ३७ म 
फुलेनगर मधील मु य र यावरील 
द ांचे नूतनीकरण करणे. 

६०००० ६०००० ० 

३५ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

६४९ १२६ मनपाभवन अंतगत  , २९  येथील 
सो. ह.े द ांची देखभाल दु ती कऱणे 
. 

६०००० ६०००० ० 

३६ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

६४९ १२७ मनपाभवन अंतगत  , ३६  येथील 
सो. ह.े द ांची देखभाल दु ती कऱण े

६०००० ६०००० ० 

३७ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

६४९ १२८ मनपाभवन अंतगत  , ३७ येथील 
सो. ह.े द ांची देखभाल दु ती कऱणे 
. 

६०००० ६०००० ० 

३८ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

६४९ १२९ मनपाभवन अंतगत  , ३८ येथील 
सो. ह.े द ांची देखभाल दु ती कऱणे 
. 

६०००० ६०००० ० 

३९ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

६४९ १३० मनपाभवन अंतगत एम आय डी सी T  
लॉक येथील सो. ह.े द ांची देखभाल 

दु ती कऱण े

६०००० ६०००० ० 

४० करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

६४९ १३१ मनपाभवन अंतगत एम आय डी सी s  
लॉक येथील सो. ह.े द ांची देखभाल 

दु ती कऱण.े 

६०००० ६०००० ० 
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४१ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

६४९ १३२ मनपाभवन अंतगत एम आय डी सी j  
लॉक उ र येथील सो. ह.े द ांची 

देखभाल दु ती कऱणे . 

६०००० ६०००० ० 

४२ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

६५० १३३ मनपाभवन अंतगत एम आय डी सी j  
लॉक दि ण येथील सो. ह.े द ांची 

देखभाल दु ती कऱणे . 

६०००० ६०००० ० 

४३ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

६५० १३४ मनपाभवन अंतगत एम आय डी सी 
जनरल लॉक दि ण येथील सो. ह.े 
द ांची देखभाल दु ती कऱणे . 

६०००० ६०००० ० 

४४ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

६५० १३५ मनपाभवन अंतगत ािधकरण 
औ ािगक े  पेठ  ७ येथील सो. ह.े 
द ांची देखभाल दु ती कऱणे . 

६०००० ६०००० ० 

४५ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

६५० १३६ मनपाभवन अंतगत ािधकरण 
औ ािगक े  पेठ  १० येथील सो. ह.े 
द ांची देखभाल दु ती कऱणे . 

६०००० ६०००० ० 

४६ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

६५१ १५२ कासारवाडी उपिवभागांतगत जनरेटर व 
इन हटरची  देखभाल दु ती करण े

७०००० ७०००० ० 

४७ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

६५१ १५४ कासारवाडी उपिवभागांतगत फडर 
पीलरची देखभाल दु ती करण.े 

८०००० ८०००० ० 

४८ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

६५१ १५६ कासारवाडी उपिवभागांतगत जं शन 
वॉ स बदलणे व अनुषंिगक कामे करणे. 

८०००० ८०००० ० 

 
४९ 

करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

६४६ ८३ कासारवाडी उप िवभागांतगत ि ट 
लाईटची देखभाल दु ती करणे व 
अनुषंिगक काम करणे 

१००००० १०००० ९०००० 

५० करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

६४५ ७३ क भागातील िव ुत िवषयक 
आकि मक उदभवणारी तातडीची कामे 
करण े

११०००० ११०००० ० 

५१ करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

 ६४६ ८४ दघी व मोशी उपिवभागांतगत 
हायमा टची देखभाल दु ती करणे व 
अनुषंिगक कामे करणे 

१००००० १४००० ८६००० 

     ४०१५००० ३५०५००० ५१०००० 
        
        

 
 
                            सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                            ----- 
ठराव मांक- ७८                       िवषय मांक- २५ 
दनांक-  १८/७/२०१३         िवभाग- िवदयुत क भाग 

सुचक-मा. †ò›.िनतीन लांडगे                                अनुमोदक-मा.शुभांगी ल ढे 
संदभ- मा. मा. भाग अिधकारी यांचेकडील जा. .क भाग/िव/जा/५८०/२०१३ 
         द.१०/०७/२०१३ 
 
         सन २०१३-१४ चे अंदाजपञकातील भाग तरावरील भाग मांक ३५ मधील 
िव ुत िवषयक कामांचा समावेश असुन सदर या कामा या खालील यादीतील एकूण ६ 
कामांना शासक य मा यता देणेत येत आह.े 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका पंपर  ४११०१८. 
ÃÖÖ.2012-13 “Öê ÃÖã¬ÖÖ रŸÖ ¾Ö ÃÖÖ.2013-14 “Öê ´Öãôû †Ó¤üÖ•Ö¯Ö¡Ö�ú 

व ुत क भाग 

१ सावजिनक सुर तता     
अ. . अंदा

ज 
प क
. . 

उपलेखािशषाचे नाव  वॉड . कामाची 
अंदाजप क
य र कम 

सन २०१३-
१४ चा 
अंदाज 

शेरा 

1 11 भोसरी भाग मांक  30 व ३५  मधील  

अंतगत र यावर आव यकतेनुसार  

काश व था करणे   .(--do--)  

३१ व 
३५ ५००००० 100000 िनयो जत 

        500000 100000  

 

         व ुत क भाग 

२)इमारत शाळा शॉ पंग सेटर   
 

 

अ.
. 

अंदाज 
प क. . 

उपलेखािशषाचे नाव  वॉ
ड 

. 

कामाची 
अंदाजप क
य र कम 

सन २०१३-
१४ चा 
अंदाज 

शेरा 

1 23 कै. अंकुशराव लांडगे ना यगृह येथील 
EPABX य़ं णेचे वा षक प दतीने 
देखभाल द ती कऱणेु . 

  500000 85000 िनयो जत 

2 24 कै. अंकुशराव लांडगे ना यगृह येथील 
विन ेपण  य़ं णेचे वा षक प दतीने 

देखभाल द तीु  कऱणे. 
  500000 85000 िनयो जत 

    एकूण   1000000 170000  

३)लोकारो य     
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  
अ.
. 

अंदा
ज 

प क
. . 

उपलेखािशषाचे नाव  वॉड 
. 

कामाची 
 अंदाजप क य  

 र कम 

सन 
२०१३-१४ 
चा अंदाज 

शेरा 

1 3 भोसर  जलतरण तलावाकर ता  
अ याव यक व ुत वषयक कामे 
करणे.(आव यकते माणे व ुतीकरण 
क न व व ुत यव थेम ये सुधारणा 

  600000 85000 िनयो जत 
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करणे) 

        600000 85000  
 
 

५) करकोळ द ती व देखभालु  
    

अ.
. 

अंदा
ज 

प क
. . 

उपलेखािशषाचे नाव  
वॉड 
. 

कामाची 
अंदाजप क य 

र कम 

सन  
२०१३-१४  
चा अंदाज 

    शेरा 

1 107 

भोसर  भाग मांक 30 ते ३५ मधील 
ट लाईटची देखभाल व द ती ु

करणे व अनुषांिगक व ुत वषयक कामे 
करणे   

30,35 ५००००० 60000 िनयो जत 

2 143 

दघी व मोशी उप वभागांतगत व 
भोसर  ना यगृह येथील जनरेटर व 
इन हटरची  देखभाल द तीु   करणे. 
.(अखंड त वीजपुरवठा) 

  ५००००० 60000 िनयो जत 

        1000000 120000  

व ुत क भाग 

अ 
  

लेखािशष कामांची सं या  

कामाची 
अंदाजप क य 

र कम     

( शासक य 
मा यता 
यावयाची 
र कम) 

सन २०१३-
१४ चा मूळ 

अंदाज 

शेरा 

1 2 3 7 8 ९ 
  क भाग कायालय         

1 सावजिनक सुर तता 1 500000 100000   

2 इमारत शाळा शॉ पंग 
सटर 

2 1000000 170000   

3 लोकारो य 1 600000 85000   

4 करकोळ द ती व ु
देखभाल 

2 1000000 120000   

  एकुण शासक य 
मा यता यावयाची 6 3100000 475000 

  



 -  - 

 

21 

21 

 
 
                           सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
                                            ----- 
ठराव मांक- ७९                       िवषय मांक- २६ 
दनांक-  १८/७/२०१३         िवभाग- िवदयुत क भाग 

सुचक-मा.अनुराधा गोफणे                                अनुमोदक-मा.सुरेखा ग हाणे 
संदभ- मा. मा. भाग अिधकारी यांचेकडील जा. .क भाग/िव/जा/५८० अ/२०१३ 
         द.१०/०७/२०१३ 
 
          िव ुत िवभागाअंतगत भोसरी भाग मांक ३० च पाणी वसाहत येथील द ाची 
वा षक चालन द.ेद.ु करणे काम िनिवदा नोटीस मांक ११/२६-१२/१३ अ वये मे 
दि वजय इलेि क स यांना इकडील कामाचे आदेश मांक िव/ 

मु.का./४/कािव/५९९/२०१२ अ वये १२ मिह याक रता देणेत आलेले आह.े 
 भांडार िवभागात सािह य उपल ध नस याने भोसरी िवभागातील दवाब ीची 
देखभाल व दु ती करणे या कामात अडचणी िनमाण होत आहेत. सदर द.ेद.ुकाम 

वि थत होणेसाठी या कामाअंतगत असले या प रमांणामधुन टी- ५ (४  x  २४  वॅट 
नळया) , ७० / १५० वॅट सोिडयम ब ब, सोिडयम चोक, केबल व अनुषांिगक िव ुत 
िवषयक द.ेद.ुसािह य भाग मांक ३२ ते ३५ म ये वापरणेस (Change of site ) 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/२३६ /२०१३  
द.   १/ ८ /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.       

कामे  


