
1 
 

D:\Palaskar MAM\F Drive\b ward meet. 2012-13\prociding\२०१३\proc.10dec.13.docx 

 

पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८ 

ब भाग सिमती, चचवड ४११ ०३३ 

सभावृ ांत 

कायपि का . १० 

दनांक :- १८/१२/२०१३            वेळ :- द.ु १२.०० वा. 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक सभा बुधवार दनांक 
१८/१२/२०१३ रोजी द.ु १२.०० वा. ब भाग कायालयाचे छ पती िशवाजी महाराज सभागृहाम ये 
आयोिजत करणेत आली. तुत सभेस खालील माणे स मा. नगरसद य उपि थत होते. 

१. मा. पवार यमुनाताई रमणनाना     अ य ा 
२. मा. नेटके सुमन राज       सद य 
३. मा. तरस बाळासाहेब जयवंत     सद य 
४. मा. शमीम पठाण      सद य 

५. मा.  अँड. चचवडे सं दप गुलाबराव    सद य 
६. मा. चचवडेपाटील आि नी गजानन    सद य 
७. मा. को-हाळे अनंत सुभाष     सद य 
८. मा. शदे िशतल उफ िवजय गोरख    सद य 
९. मा. शे ी साद       सद य 
१०. मा. साळंुके सिवता सुरेश      सद य 
११. मा. ठाकरे मंदा कनी अजुन     सद य 
१२. मा. मासुळकर समीर मोरे र     सद य 
१३. मा. पालांडे सुजाता सुिनल     सद य 
१४. मा. कदम सदगु  महादेव      सद य 
१५. मा. मंचरकर िगता सुिशल     सद य 
१६. मा. चाबुक वार  गौतम सुखदेव     सद य 
१७. मा. साबळे छाया जग ाथ     सद य 
१८. मा. ओ हाळ शेखर अशोक     सद य 
 

तसेच खालील माणे अिधकारी / कमचारी उपि थत होते. 

मा. भाग अिधकारी सुभाष माछरे, मा. काय. अिभयंता - शरद जाधव-पा.पु., गोपाळराव 

चचवडे- िव ुत, वसंत काची-जलिन:सारण, शासन अिधकारी - शांताराम राऊत, लेखािधकारी  - सुरेश 

आ हाळे, उपअिभयंता -  डी. एन. ग टूवार – जलिन:सारण, सी.बी. क डे, ि ह. जी कांबळे, एस.एम.कुदळे 

– थाप य,  ही.एन.देसल,े   ीम. मोमीन - पा.पु., एम.एम.च हाण – िव ुत,   डी. के. बैचे – उ ान, 
सहा. आरो यािधकारी, जे.एस. जानकर,  जी.एस. देशपांडे. कायालय अिध क - अित मण इ यादी.  
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सव थम मा. अ य  मा. पवार यमुनाताई रमणनाना यांनी उपि थतांचे वागत केल.े व सभेचे 
कामकाजास सु वात झाली  

द. १७/१०/२०१३ व २१/११/२०१३ रोजी झाले या सभेचा ( कायि का ८, ९ ) सभावृ ांत कायम 

करणेत आ याचे मा. सभापती यांनी कट केले. 

उपि थत स मा सद यांचे संमती माणे खालील ऐनवेळचे िवषय  

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आल.े 

िवषय . १.  ब भाग थाप य िवभागाकडील थायी अ थापना  या लेखािशषावर  तरतूद वग करणेबाबत.... 

  पपरी चचवड महानगरपािलका ब भाग थाप य िवभागाकडील थायी आ थापना या 
लेखािशषावर सन २०१३/१४ क रता र. .१,४५,००,०००/- इतक  तरतूद करणेत आलेली आहे. ब भाग 
थाप य िवभागाचे मािसक वेतनासाठी अंदाजे र. .१२,५३,५००/- इतक  तरतूद अपेि त आहे. माहे जुन 

२०१३ चे पगारिबलाम ये एकूण कमचा-यांम ये २ किन  अिभयंता,माहे ऑग ट-२०१३ चे पगार 
िबलाम ये एकूण कमचा-यांपैक  ३ किन  अिभयंता असे एकूण ५ कमचारी यांची वाढ  झाली आहे. तसेच 

ी.बागलाणे एस.टी,उपअिभयंता यांनी वे छािनवृ ी ि वकारली असलेने यांचे अ जत रजा रोखीकरण 
करणेसाठी र. .७,२०,०००/- इतक  तरतूद खच  पडली आहे. यामुळे थायी अ थापना या 
लेखािशषासाठी तरतूद अपूरी पडत आहे.   
 तरी उपरो  ब भाग थाप य िवभागाकडील थायी अ थापनेची एकूण तरतूद 
र. .११,६७,७८४/- इतक  िश लक आहे. सदरची तरतूद ही माहे िडसबर-२०१३ ते माहे फे ुवारी-
२०१४ पयत पुरेशी नसलेने सदर थायी अ थापनेकरीता माहे िडसबर-१३ ते फे ुवारी-१४ अखेर अंदाजे 
र. .४०,००,०००/-(अ री र. .चाळीस लाख फ ) ची आव यकता आहे. ब भाग अित मण 
िवभागाकडील अित मण िनमुलन व था या लेखािशषावर र. .७८,१३,३३२/- इतक  तरतूद िश लक 
आहे. तरी सदर या लेखािशषाव न ब भाग थाप य िवभागासाठी थायी अ थापना या लेखािशषावर 
र. .४०,००,०००/- इतक  तरतूद वग करणेस मा यता िमळावी.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता सदर कायवाही करणेस  मा यता िमळणेबाबत. 

 
िवषय . २. भाग . ५२ मधील खालील कॉलनीला नांव देणेस मा यता  िमळणे. 

 स.न. १५७ मधील व तीला नरहरी सोसायटी  
 महादेव जाधव व तीला जाधव व ती  
 पुणे-बगलोर हायवे रोड पि मेस रोडला बापुजी बुवा  
 स.न. १४३ मधील व तीला राजमु ा कॉलनी  
 धनंजय पवार येथील व तीला झटुबानगर  
  िवजय द ा पवार येथील व तीला पपन आ पा पवारनगर  
 जीवननगर येथील व तीला जीवननगर 
 पाटील व तीला व स.न.ं ६३ व ४३ हा सोनवणे व ती 
 पुनावळे गावठाण येथील र यास कै. रमेश रामचं  ढवळे कॉनर 
 पुनावळे येथील स.न. ३८ म ये नर सह ढवळे यां या घराशेजारी ढवळे नगर - २ 
 पुनावळे येथील स.न. ३८ मधील डी.पी. रोडला ढवळे नगर 

 
िवषय . ३. भाग . ४२, लक रोड येथील सव धम य मशान भुमी ( हद,ु मु लीम, ि न) यांचे मु य वेश 

दारास कमान तयार करण.े तसेच लक रोड ते मशान भूमीकडे जाणारा र ता डांबरीकरण करणे  व 
फुटपाथ क न िमळणेबाबत. 

 



3 
 

D:\Palaskar MAM\F Drive\b ward meet. 2012-13\prociding\२०१३\proc.10dec.13.docx 

 

िवषय . ४. भाग . ४० खराळवाडी येथील अजमेरा कॉलनीकडे येणा-या व हाडा हौ सग 
सोसायटीकडे जाणा-या व नाना-नानी पाक या समोरील बाजूस चौकाची मोकळी जागा 
अस याने ती जागा ता यात घेऊन या ठकाणी न ाने सुशोिभकरण करण.े सदर ठराव 
सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता कायवाही करणेबाबत. 

िवषय . ५. भाग . ४० खराळवाडी. येथील अजमेरा कॉलनीतील ठाणे िज हा सहकारी बँक  
(टी.जे.एस.बी.) शेजारील न ाने सु  होणा-या महारा  रा य िव ुत महामंडळा या 
कायालया समोरील वेश दारावर न ाने कमान उभा न यास कै. महादेव गो वद कदम 
नामकरण करण.े सदर ठराव सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता कायवाही 
करणेबाबत. 

िवषय . ६. भाग . २२ मधील गोखले पाक पाठीमागील पवना नदीलगत मोकळया जागेम ये कचरा 
संकलन केला जातो.  सदर ठकाणचे कचरा संकलन क  हे थेरगांव पुला पलीकडील मोकळया 
जागेत थलांतरीत करावे व सदर जागेम ये कंुडयांसाठी  क े क न या जागे या भोवती प े 
लावून कचरा संकलन क  बं द त करावे क  जेणेक न नाग रकानंा ास होणार नाही. 

िवषय . ७. भाग . २२ म ये भुयारी गटर योजना  (गोखले पाक ते पंप हाऊस) दर यान िसमा भत 
कमी उंचीची अस यामुळे चोरीचे माण वाढलेले आह.े  तरी पंप हाऊस व गोखले पाक 
(वृंदावन) दर यान असलेली िसमा भत उंच वाढिव याबाबत. 

िवषय . ८. पपरी नगर येथ े भाग . ४३ म ये भाजी मंडई असून याम ये १८० भाजीचे गाळे, ३६ 
दुकाने म छी-माकट, मटण माकट आह.े सदर भाजी मंडई ही १९७१ पासून अ ती वात आह.े 
१८० भाजी िव े यांचे पुनवसन नवीन भाजी मंडईत २००५ म ये झालेले आह.े या वेळेस 
यांना गाळे दले न हते अशा गाळे धारकांची यादी सोबत जोडली आह.े  अशा भाजी 
वसाय करणा-या लोकांचे पुनवसन होणे गरजेचे हणून १८० गाळया ं जवळ असले या 

मोकळया जागेत ओटे तयार क न अशा भाजी िव े याचे पुनवसन करणे गरजेचे आह.े  या 
क रता भाग अिधकारी यानंा असले या ११ मिह या या भाडे कराराचे अिधकार िवचारात 
घेता सोबत या यादी माणे १ ते ७२ भाजी िव े यांचे मनपाचे नगररचना िवभाग ठरवेल तो 
गाळयाचा दर व सेवाकर,िमळकत कर िवना िनिवदा सह ११ मिह या या भाडे करारानुसार 
दे यास मा यता असावी. हा ठराव कायम न हो याची वाट पाहता कायवाही होणेबाबत. 

१ शोभा आ माराम गाधीले ३७ सुिनल दशरथ वीर 
२ बाळासाहेब   िशवाजी उकरंड े ३८ वीण शंकरराव देशमुख 
३ मोहन नागमुत  पांचाळ ३९ अलकाबाई ंकट हाके 
४ सुजाता राजेश सुयवंशी ४० शांताबाई ल मण च हाण 
५ संिजवणी ल मण ता हाण े  ४१ संुदराबाई भानुदास गुंजाळ 
६ गजानन देवराम काळे ४२ नानीबाई ह रभाऊ सरपते 
७ ह ण इ माईल तांबोळी ४३ परमे र रामा भोसले 
८ वीण कसन कामठे ४४ इंदूबाई अंबर आगळे 
९ शशीकांत मि लकाजुन गायकवाड ४५ कलावती पु षो म ल ढे 
१० राज  नारायण रसाळ  ४६ पांडूरंग भानुदास गुंजाळ 
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११ ीधर काश कसाब ४७ िवमल कृ णा नायडू 
१२ िविभशन जय सग ढोले ४८ साईनाथ रामचं  भोसल े
१३ कमल िवण टोणप े ४९ सुभ ा गणपत परळकर 
१४ क पना ीकांत बनसोड े ५०  आ ुबा िनवृ ी शडग े
१५ अतुल चं कांत गाढवे ५१ बापु चतामण वां  े
१६ मुमताज लालाभाई तांबोळी ५२ गणेश पे मल शे ी  
१७ महादेव पांडूरंग डोके ५३ सधुबाई ह र ं  भोसल े
१८ महादेव शंकर ढोले ५४ सखाराम ध डीराम बनसोडे 
१९ िव णू रामचं   शद े ५५ संिगता बाबूराव कवटे 
२० राजाराम ानोबा अंबाड ५६ रमेश सोपान उगल े
२१ अ वर हसन तांबोळी  ५७  िशवाजी एकनाथ गुंजाळ 
२२ सीमा दीप कदम ५८ छबूबाई भानुदास गुंजाळ 
२३ नागेश देवणिस द साखरे ५९ िबशा दलीप पवार 
२४ संिगत दपक सोनवण े ६० पुतळाबाई ल मण्   बरग े
२५ सा रका सितश लोखंड े ६१ शशीकला िव ल गायकवाड 
२६ दीप   िश वाजी सोनट े  ६२ ताराबाई शंकर खेडकर 
२७. बाबासाहेब नारायण रायकर ६३ पांडूरंग देवराम गायकवाड 
२८ राजू ल मण वडितळे ६४ िचवा वामन थोरात 
२९ िवनोद कसन पाखरे ६५ जोहरा बी अ लम पुणेकर 
३०  रानी अिवनाश घाडगे ६६ कुसुम अंबादासगायकवाड 
३१  िशतल शिशकातं कदम ६७ निलनी राकेश रावळकर 
३२ सुगंधराव सखाराम गायडोड े ६८ िनतीन िवलास नवल े
३३ र ाक इ माईल    म िण यार ६९ िशतल ीकांत ता हाणे 
३४ सुरेश नारायण भोसले ७० देवानंद आ माराम ढोबळे 
३५ रेशमा रयाज शेख ७१  संजय तुकाराम गायकवाड 
३६ िनसार अहमद शेख ७२ गीता थॉमस दहात डे 

 

िवषय . ९. भाग . २८ मासुळकर कॉलनी ड यू से टर ते मोरवाडी पयत  महानगरपािलका अ िध 
िनयम १९४९ या कलम २०४ अ वये १२ मीटर ंदीचा र ता िवकसीत करावा अशी 

भागातील सव नाग रकांची पयायी र ता असावा हणून सतत मागणी होत आह.े मासुळकर 
कॉलनी हा भाग हा सतत लोकसंखेने वाढत असलेला व दाट व ती असलेला प रसर आह.े या 
ठकाणी नेह नगर ‘०’ बॉईज, रसरंग चौक पासून हाडा कॉलनी पासून मोरवाडी येथे 

जाणारा र ता आह.े या र यावर खूप वाहतूक व नाग रकांचा ये या-जा याचा वापर होत 
असलेने सतत गजबजलेला व अपघात होत असतात. या र याला पयायी र ता टे को कॉलनी 
लगतचा पुढे ड यू से टर ते मोरवाडी असा तयार के यास या भागातील गाडयांची गद  कमी 
होऊन पयायी र याने जाऊ शकतात.  सदर र याचा ठराव क न आप या बजेटम ये र ता 
करणेसाठी तरतूद करणेबाबत व या भागातील वाहतुक सुरळीत व सुखकर होणेसाठी पयायी 

व था होणेबाबत. 
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ठराव . ७३            िवषय . १   
द. १८/१२/२०१३         िवभाग : थाप य िवभाग ब भाग 

सुचक : मा. शमीम पठाण                     अनुमोदक : मा. शे ी साद 
 संदभ  : .ब / था/काअ/१०/कािव/४२५/२०१३, द.१८/१२/२०१३ चे प .  
 मा. भाग अिधकारी यांनी  िशफारस केले माणे  

  ब भाग थाप य िवभागाकडील थायी अ थापना  या लेखािशषावर  तरतूद वग करणेबाबत.... 

  पपरी चचवड महानगरपािलका ब भाग थाप य िवभागाकडील थायी आ थापना या 
लेखािशषावर सन २०१३/१४ क रता र. .१,४५,००,०००/- इतक  तरतूद करणेत आलेली आहे. ब भाग 
थाप य िवभागाचे मािसक वेतनासाठी अंदाजे र. .१२,५३,५००/- इतक  तरतूद अपेि त आहे. माहे जुन 

२०१३ चे पगारिबलाम ये एकूण कमचा-यांम ये २ किन  अिभयंता,माहे ऑग ट-२०१३ चे पगार 
िबलाम ये एकूण कमचा-यांपैक  ३ किन  अिभयंता असे एकूण ५ कमचारी यांची वाढ  झाली आहे. तसेच 

ी.बागलाणे एस.टी,उपअिभयंता यांनी वे छािनवृ ी ि वकारली असलेने यांचे अ जत रजा रोखीकरण 
करणेसाठी र. .७,२०,०००/- इतक  तरतूद खच  पडली आहे. यामुळे थायी अ थापना या 
लेखािशषासाठी तरतूद अपूरी पडत आहे.   
 तरी उपरो  ब भाग थाप य िवभागाकडील थायी अ थापनेची एकूण तरतूद 
र. .११,६७,७८४/- इतक  िश लक आहे. सदरची तरतूद ही माहे िडसबर-२०१३ ते माहे फे ुवारी-
२०१४ पयत पुरेशी नसलेने सदर थायी अ थापनेकरीता माहे िडसबर-१३ ते फे ुवारी-१४ अखेर अंदाजे 
र. .४०,००,०००/-(अ री र. .चाळीस लाख फ ) ची आव यकता आहे. ब भाग अित मण 
िवभागाकडील अित मण िनमुलन व था या लेखािशषावर र. .७८,१३,३३२/- इतक  तरतूद िश लक 
आहे. तरी सदर या लेखािशषाव न ब भाग थाप य िवभागासाठी थायी अ थापना या लेखािशषावर 
र. .४०,००,०००/- इतक  तरतूद वग करणेस व  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता  कारवाई  
करणेस  मा यता देणेत येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------ 

ठराव . ७४           िवषय . २   
द. १८/१२/२०१३         िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

सुचक : मा. साबळे छाया जग ाथ          अनुमोदक : मा. पवार यमुनाताई रमणनाना 
संदभ  : मा. पवार यमुनाताई रमणनाना यांचे  द. १८/१२/२०१३ रोजीचे प .   
  मा.सद यांनी िशफारस केले माण.े 

भाग . ५२ मधील खालील कॉलनीला नांव देणेस मा यता देणेत येत आह.े 
 स.न. १५७ मधील व तीला नरहरी सोसायटी  
 महादेव जाधव व तीला जाधव व ती  
 पुणे-बगलोर हायवे रोड पि मेस रोडला बापुजी बुवा  
 स.न. १४३ मधील व तीला राजमु ा कॉलनी  
 धनंजय पवार येथील व तीला झटुबानगर  
  िवजय द ा पवार येथील व तीला पपन आ पा पवारनगर  
 जीवननगर येथील व तीला जीवननगर 
 पाटील व तीला व स.न.ं ६३ व ४३ हा सोनवणे व ती 
 पुनावळे गावठाण येथील र यास कै. रमेश रामचं  ढवळे कॉनर 
 पुनावळे येथील स.न. ३८ म ये नर सह ढवळे यां या घराशेजारी ढवळे नगर - २ 
 पुनावळे येथील स.न. ३८ मधील डी.पी. रोडला ढवळे नगर 

ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
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ठराव . ७५           िवषय . ३   
द. १८/१२/२०१३         िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

सुचक : मा. साबळे छाया जग ाथ                 अनुमोदक : मा. साळंुके सिवता सुरेश  
संदभ  : मा. साबळे छाया जग ाथ यांचे  द. १८/१२/२०१३ रोजीचे प .   
  मा.सद यांनी िशफारस केले माण.े 

    भाग . ४२, लक रोड येथील सव धम य मशान भुमी ( हद,ु मु लीम,   ि न) यांचे 
मु य वेश दारास कमान तयार करणसे. तसेच लक रोड ते मशान भूमीकडे जाणारा र ता 
डांबरीकरण करणसे  व फुटपाथ क न देणेस मा यता देणेत येत आह.े 

ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
------ 

ठराव . ७६           िवषय . ४   
द. १८/१२/२०१३         िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

सुचक : मा. कदम सदगु  महादेव                  अनुमोदक : मा. ओ हाळ शेखर अशोक
 संदभ  मा. कदम सदगु  महादेव यांचे  द. १८/१२/२०१३ रोजीचे प .   
 मा.सद यांनी िशफारस केले माण.े 

भाग . ४० खराळवाडी येथील अजमेरा कॉलनीकडे येणा-या व हाडा हौ सग 
सोसायटीकडे जाणा-या व नाना-नानी पाक या समोरील बाजूस चौकाची मोकळी जागा अस याने 
ती जागा ता यात घेऊन या ठकाणी न ाने सुशोिभकरण करणसे तसेच सभावृ ांत कायम 
हो याची वाट न पाहता कायवाही करणसे मा यता देणेत येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला  

------ 

ठराव . ७७           िवषय . ५   
द. १८/१२/२०१३         िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

सुचक : मा. कदम सदगु  महादेव                  अनुमोदक : मा. ओ हाळ शेखर अशोक
 संदभ  मा. कदम सदगु  महादेव यांचे  द. १८/१२/२०१३ रोजीचे प .   
 मा.सद यांनी िशफारस केले माण.े 

  भाग . ४० खराळवाडी. येथील अजमेरा कॉलनीतील ठाणे िज हा सहकारी बँक  
(टी.जे.एस.बी.) शेजारील न ाने सु  होणा-या महारा  रा य िव ुत महामंडळा या कायालया 
समोरील वेश दारावर न ाने कमान उभा न यास कै. महादेव गो वद कदम नामकरण करणेस 
तसेच सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता कायवाही करणेस मा यता देणेत येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला  

------ 
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ठराव . ७८           िवषय . ६   
द. १८/१२/२०१३         िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

सुचक : मा. चचवडेपाटील आि नी गजानन     अनुमोदक : मा.  अँड. चचवडे सं दप गुलाबराव 
संदभ  मा. चचवडेपाटील आि नी गजानन यांचे  द. १८/१२/२०१३ रोजीचे प .   
 मा.सद यांनी िशफारस केले माण.े 

भाग . २२ मधील गोखले पाक पाठीमागील पवना नदीलगत मोकळया जागेम ये 
कचरा संकलन केला जातो.  सदर ठकाणचे कचरा संकलन क  हे थेरगांव पुला पलीकडील 
मोकळया जागेत थलांतरीत करावे व सदर जागेम ये कंुडयांसाठी  क े क न या जागे या भोवती 
प े लावून कचरा संकलन क  बं द त करावे क  जेणेक न नाग रकांना ास होणार नाही. सदर 

तावास मा यता देणेत आली. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला  

------ 

ठराव . ७९           िवषय . ७   
द. १८/१२/२०१३           िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

सुचक : मा. चचवडेपाटील आि नी गजानन       अनुमोदक : मा.  अँड. चचवडे सं दप गुलाबराव 
संदभ  मा. चचवडेपाटील आि नी गजानन यांचे  द. १८/१२/२०१३ रोजीचे प .   
 मा.सद यांनी िशफारस केले माण.े 

भाग . २२ म ये भुयारी गटर योजना  (गोखले पाक ते पंप हाऊस) दर यान िसमा भत 
कमी उंचीची अस यामुळे चोरीचे माण वाढलेले आह.े  तरी पंप हाऊस व गोखले पाक (वृंदावन) 
दर यान असलेली िसमा भत उंच वाढिव यास मा यता देणेत येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला  
     ------ 

ठराव . ८०           िवषय . ८   
द. १८/१२/२०१३         िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

सुचक : मा. चाबुक वार  गौतम सुखदेव                          अनुमोदक : मा. शे ी साद 
संदभ : मा. चाबुक वार  गौतम सुखदेव यांचे  द. १८/१२/२०१३ रोजीचे प .   
 मा.सद यांनी िशफारस केले माण.े 

   पपरी नगर येथे भाग . ४३ म ये भाजी मंडई असून याम ये १८० भाजीचे गाळे, ३६ 
दुकाने म छी-माकट, मटण माकट आह.े सदर भाजी मंडई ही १९७१ पासून अ ती वात आह.े 
१८० भाजी िव े यांचे पुनवसन नवीन भाजी मंडईत २००५ म ये झालेले आह.े या वेळेस यांना 
गाळे दले न हते अशा गाळे धारकांची यादी खालील माणे आह.े  अशा भाजी वसाय करणा-या 
लोकांचे पुनवसन होणे गरजेचे आह.े हणून १८० गाळयां जवळ असले या मोकळया जागेत ओटे 
तयार क न अशा भाजी िव े याचे पुनवसन करणे गरजेचे आह.े  या क रता भाग अिधकारी यांना 
असलेला ११ मिह या या भाडे कराराचे अिधकार िवचारात घेता खालील यादीतील १ ते ७२ 
भाजी िव े यांचे मनपाचा नगररचना िवभाग ठरवेल तो गाळयाचा दर व सेवाकर, िमळकत कर 
िवना िनिवदा सह ११ मिह या या भाडे करारानुसार दे यास मा यता देणेस तसेच हा ठराव 
कायम न हो याची वाट पाहता कायवाही होणेस मा यता देणेत येत आह.े 
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१ शोभा आ माराम गाधीले ३७ सुिनल दशरथ वीर 
२ बाळासाहेब   िशवाजी उकरंड े ३८ वीण शंकरराव देशमुख 
३ मोहन नागमुत  पांचाळ ३९ अलकाबाई ंकट हाके 
४ सुजाता राजेश सुयवंशी ४० शांताबाई ल मण च हाण 
५ संिजवणी ल मण ता हाण े  ४१ संुदराबाई भानुदास गुंजाळ 
६ गजानन देवराम काळे ४२ नानीबाई ह रभाऊ सरपते 
७ ह ण इ माईल तांबोळी ४३ परमे र रामा भोसले 
८ वीण कसन कामठे ४४ इंदूबाई अंबर आगळे 
९ शशीकांत मि लकाजुन गायकवाड ४५ कलावती पु षो म ल ढे 
१० राज  नारायण रसाळ  ४६ पांडूरंग भानुदास गुंजाळ 
११ ीधर काश कसाब ४७ िवमल कृ णा नायडू 
१२ िविभशन जय सग ढोले ४८ साईनाथ रामचं  भोसल े
१३ कमल िवण टोणप े ४९ सुभ ा गणपत परळकर 
१४ क पना ीकांत बनसोड े ५०  आ ुबा िनवृ ी शडग े
१५ अतुल चं कांत गाढवे ५१ बापु चतामण वां  े
१६ मुमताज लालाभाई तांबोळी ५२ गणेश पे मल शे ी  
१७ महादेव पांडूरंग डोके ५३ सधुबाई ह र ं  भोसल े
१८ महादेव शंकर ढोले ५४ सखाराम ध डीराम बनसोडे 
१९ िव णू रामचं   शद े ५५ संिगता बाबूराव कवटे 
२० राजाराम ानोबा अंबाड ५६ रमेश सोपान उगल े
२१ अ वर हसन तांबोळी  ५७  िशवाजी एकनाथ गुंजाळ 
२२ सीमा दीप कदम ५८ छबूबाई भानुदास गुंजाळ 
२३ नागेश देवणिस द साखरे ५९ िबशा दलीप पवार 
२४ संिगत दपक सोनवण े ६० पुतळाबाई ल मण्   बरग े
२५ सा रका सितश लोखंड े ६१ शशीकला िव ल गायकवाड 
२६ दीप   िश वाजी सोनट े  ६२ ताराबाई शंकर खेडकर 
२७. बाबासाहेब नारायण रायकर ६३ पांडूरंग देवराम गायकवाड 
२८ राजू ल मण वडितळे ६४ िचवा वामन थोरात 
२९ िवनोद कसन पाखरे ६५ जोहरा बी अ लम पुणेकर 
३०  रानी अिवनाश घाडगे ६६ कुसुम अंबादासगायकवाड 
३१  िशतल शिशकांत कदम ६७ निलनी राकेश रावळकर 
३२ सुगंधराव सखाराम गायडोड े ६८ िनतीन िवलास नवल े
३३ र ाक इ माईल    म िण यार ६९ िशतल ीकांत ता हाणे 
३४ सुरेश नारायण भोसले ७० देवानंद आ माराम ढोबळे 
३५ रेशमा रयाज शेख ७१  संजय तुकाराम गायकवाड 
३६ िनसार अहमद शेख ७२ गीता थॉमस दहात डे 

 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला  

------ 
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ठराव . ८१           िवषय . ९   
द. १८/१२/२०१३         िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

सुचक : मा. ठाकरे मंदा कनी अजुन                        अनुमोदक : मा. साळंुके सिवता सुरेश 
संदभ : मा. ठाकरे मंदा कनी अजुन यांचे  द. १८/१२/२०१३ रोजीचे प .   
 मा.सद यांनी िशफारस केले माण.े 

भाग . २८ मासुळकर कॉलनी ड यू से टर ते मोरवाडी पयत  महानगरपािलका      
अिधिनयम १९४९ या कलम २०४ अ वये १२ मीटर ंदीचा र ता िवकसीत करावा अशी 

भागातील सव नाग रकांची पयायी र ता असावा हणून सतत मागणी होत आह.े मासुळकर 
कॉलनी हा भाग हा सतत लोकसंखेने वाढत असलेला व दाट व ती असलेला प रसर आह.े या 
ठकाणी नेह नगर ‘०’ बॉईज, रसरंग चौक पासून हाडा कॉलनी पासून मोरवाडी येथे जाणारा 

र ता आह.े या र यावर खूप वाहतूक असलेण ेव नाग रकांचा ये या-जा याचा वापर होत असलेने 
सतत गजबजलेला असतो यामुळे अपघात होत असतात. या र याला पयायी र ता टे को कॉलनी 
लगतचा पुढे ड यू से टर ते मोरवाडी असा तयार के यास या भागातील गाडयांची गद  कमी 
होऊन पयायी र याने जाऊ शकतात.  सदर र याचा ठराव क न आप या बजेटम ये र ता 
करणेसाठी तरतूद करणसे व या भागातील वाहतुक सुरळीत व सुखकर होणसेाठी पयायी व था 
होणेस मा यता देणेत येत आह.े 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
  ------ 

 यानंतर मा. अ य ा यांनी सभा संप याचे जाहीर केल.े 

सही/- 
(पवार यमुनाताई रमणनाना) 

अ य ा 
ब भाग सिमती 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
 

पपरी चचवड महानगरपािलका       
ब भाग कायालय, चचवड ३३ 
जा. . ब /२/कािव/३५४/२०१३ 
द. ३०/१२/२०१३.   

 
 
    पपरी चचवड महानगरपािलका 

 
त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी 

       यांचेकडे पुढील यो य या कायवाहीसाठी रवाना. 


