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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८ 

ब भाग सिमती, चचवड ४११ ०३३ 

सभावृ ांत 

कायपि का . ९ 

दनांक :- २१/११/२०१३            वेळ :- द.ु १२.१५ वा. 

पपरी चचवड महानगरपािलके या ब भाग सिमतीची मािसक सभा गु वार दनांक 
२१/११/२०१३ रोजी द.ु १२.१५ 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. तरस बाळासाहेब जयवंत     सद य 
३. मा. भ डवे संिगता राज       सद य 
४. मा. भ डवे मोरे र महाद ू     सद य 
५. मा. भोईर भाऊसाहेब सोपानराव     सद य 
६. मा. सुयवंशी आशा ाने र     सद य 
७. मा. ल ढे गणेश नारायण      सद य 
८. मा. शमीम पठाण      सद य 

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

तसेच खालील माणे अिधकारी / कमचारी उपि थत होते. 

मा. भाग अिधकारी सुभाष माछरे, मा. काय. अिभयंता र व  दुधेकर,  गोपाळराव चचवडे, 
वसंत काची, शासन अिधकारी - शांताराम राऊत, लेखािधकारी  - सुरेश आ हाळे, उपअिभयंता -  डी. 

एन. ग टूवार – ेनेज, सी.बी. क डे, के. डी. फुटाण,े ि ह. जी कांबळे – थाप य, संजय घुब,े 
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ही.एन.देसल,े   ीम. मोमीन - पा.पु., ए.एस. शेख, आर. एस. बटुळे, एस. पी. जाधव – िव ुत,   
आर.बी. चांदेरे, बी. के. बैचे – उ ान, सहा. आरो यािधकारी, जे.एस. जानकर,  जी.एस. देशपांडे इ यादी.  

सव थम मा. अ य  मा. पवार यमुनाताई रमणनाना यांनी उपि थतांचे वागत केल.े व सभेचे 
कामकाजास सु वात झाली  

शासन अिधकारी (सभाशाखा) ब भाग सिमती यांनी िवषयप ाचे वाचन केल.े 

सन २०१४-१५ चे अंदाज प कात नाग रकांचा सहभाग अंतगत पाणी पुरवठा िवभागाकडे २, 

थाप य िवभागाकडे ३३ व िव ुत िवभागाकडे ३ अज ा  झालेले आहेत.  सदर अजाचे वाचन क न 

यावर चचा कर यात आली. तसेच याबाबत कायवाही चालू अस याचे संबंिधत कायकारी अिभयंता यांनी 
सांिगतल.े 

उपि थत स मा सद यांचे संमती माणे खालील ऐनवेळचे िवषय  

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आल.े 

िवषय . ५.  भत व मुतारी बांधणेबाबत, कायवाहीबाबत. 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळयामागे मनपाची  भत अधवट असुन ती तोडलेली आह.े 
यांनी ती  भत तोडलेली आहे यां यावर कायवाही करावी. तसेच अधवट असलेली भत 

पुण मैदानाला बांधणेत यावी व पुव ची जी मुतारी होती  ती याच ठकाणी बांधणेत 
यावी. 

िवषय . ६.  भाग .२८ मासुळकर कॉलनी येथे आर ण .७७ व आर ण . ७९ बेघरांसाठी घरे 
यासाठी आरि त आह.े सदर जागा  मनपा या ता यात आहे व या ठकाणी बाहेरील लोक 
वत: या उपयोगासाठी वापर करतात तसेच या ठकाणी ॅ प माल टाकतात. यामुळे 

तेथे दुगधी िनमाण झाली आह.े तरी कृपया आप या ता यात असले या जागेवर आपण 
ताबा फलक लावावा. व तसेच बाहेरील लोक अित मण क  नये हणून आपण यास 
तारेचे कंुपण लवकरात लवकर लावण.े 

िवषय . ७. भाग .२८ मासुळकर कॉलनी येथ े   िस दाथ संघाची गेले १५ वषापूव  थापना झाली       
आह.े  या संघासाठी समाज मं दराची उभारणी सामािजक कामासाठी करावी हणून सतत 
मागणी होत आह.े आप या भागात आरि त जागेत सदर समाज मं दर बांध यात 
उभार यात यावे िह िवनंती.  सदर समाज मं दराचा ठराव २००७ साली आप या भागात 
एकदा कर यात आला होता. परंतू अजूनही या कामाला चालणा न िमळा याने सदर िवषय 
मंजूर हावा. 

िवषय . ८.  भाग .१८    कवळे येथील  िविवध चौकास व र याना नांवे दे याबाबत 

 िभमाशंकरनगर मधील पाचही र यांना  िभमाशंकरनगर कॉलनी नं.१ ते ५ असे पाच 
फलक या ठकाणी लाव यात याव.े 

 कवळे गावठाणमधील गावठाण ते बापदेव मं दर हया र यास ी बापदेव महाराज 
पालखी माग तसेच मं दरासमोर ामदैवत ी बापदेव महाराज देव थान  कवळे असा 
नामफलक लाव यात यावा. 
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  िवकासनगरमधील पुव चा आसाराम बापू चौक हा फलक काढून या ठकाणी जगतगु  ी. 
संत तुकाराम महाराज चौक असा नामफलक लाव यात यावा. 

 ए स ेस हायवे उ ाणपुला नजीक या चौकास ामदैवत ी बापदेव महाराज चौक असा 
फलक लावावा. 

 कवळे भागातील १. ी बापदेवनगर, २. ीनगर, ३.उ मनगर, ४. कोतवालनगर, ५.    
भारतर  हौ. सोसायटी, ६. वग य   िभमराव रामभाऊ तरस नगर (MB camp ऐवजी ) 

असे नामफलक िविवध नगरानंा लाव यात याव.े 

ठराव . ६५            िवषय . १   
द. २१/११/२०१३         िवभाग : थाप य िवभाग ब भाग 

सुचक : मा. शमीम पठाण                     अनुमोदक : मा. भोईर भाऊसाहेब 
सोपानराव संदभ  : .ब / था/२/कािव/११३/२०१३, द.१३/११/२०१३ चे प .  
 मा. भाग अिधकारी यांनी  िशफारस केले माण े 

   ब भाग कायालय अंतगत भाग .२१ ( भागाचे नाव- दळवीनगर) चा समावेश होतो 
सदर भागा म ये म.न.पा.चे वातं यवीर सावरकर उ ान िवकसीत झालेले आह.े सदर 
उ ानाम य े या पूव   म.न.पा. कडून झुकझुक गाडी साठी ितक टघर बांधणेत आले आह.े 
ितक टघराचा आकार ३.१५ मी.  X ५.१० मी.  एवढा आह.े सदर ितक टघरास  ब-याच 

माणात तडे िनमाण झाले असून मोडकळीस आले आह.े उ ाना म ये ितक टघरा भोवताली 
नागरीक ये-जा करीत असतात. यामुळे  भिव यात होणारी िजवीतहानी तसेच िव हानी 
टाळ यासाठी सदरचे ितक टघर हटिव यात यावे असे या िवभागाचे मत आह.े सदरचे तावास  
मा यता देणते आली. 

ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
 

ठराव . ६६            िवषय . २   
द. २१/११/२०१३         िवभाग : थाप य िवभाग ब भाग 

सुचक : मा. शदे िशतल उफ िवजय गोरख                  अनुमोदक : मा. चचवडेपाटील आि नी 
गजानन संदभ  : .ब / था/२/कािव/११४/२०१३, द.१३/११/२०१३ चे प .  
 मा. भाग अिधकारी यांनी  िशफारस केले माण े 

   ब भाग कायालय अंतगत भाग .२४ ( भागाचे नाव – ा.रामकृ ण मोरे े ागृह) 
चा समावेश होतो. सदर भागाम ये कै.भागुजी गोलांडे आिण ीधरनगर  उ ान म.न.पा कडुन 
िवकिसत झाले आह.े सदर उ ानाम ये नाग रकां या वापरासाठी मुतारी आह.े सदरची मुतारी 
उ ाना या बागेत आहे परंतु वापर बाहेरील बाजुने होत आह.े मुतारी दशनी बाजुने तसेच 
आतम ये सुि थतीत आह.े परंतु उ ाना या मागील बाजुस वडाचे मोठे झाड आहे .सदर झाडाची 
मुळे बांधकामा या पाय याशी गे याने मुतारी या मागील भाग धोकादायक झालेला आह.े तसेच 
मागील बाजूस भतीम ये झाडे उगव याने भतीना तडे पडले आहेत. सदर मुतारीचा आकार 
३.४५ मी.  x २.०० मी. एवढा आह.े यामुळे सदरची मुतारीचे प े  बांधकाम हटवुन फायबर 
मुतारी ठेवणे यो य होणार आह.े 

            तसेच ीधरनगर उ ानात वॉचमन ाटर शेजारी उ ान िवभागाचे ऑ फस आिण 
गोडाऊन आह.े सदरचे ऑ फस तसेच गोडाऊन जुने कौला  व पाचे असुन  भत ०.१० 
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मी.जाडीची िसपोरे स प दतीची आह.े सदर खोलीचे छत पावसा यात िलकेज होत असले बाबत 
उ ानामधील कमचा-याचे हणणे आहे . सदर खोलीवर लोखंडी  Truss घेवुन प े टाकणे 
धोकादायक होणार आह.े यामुळे वॉचमन ाटर  शेजारील ऑ फस आिण गोडाऊन  हटिवणे 
आव यक आहे  असे ा िवभागाचे मत आह.े सदर ऑ फस आिण गोडाऊन याचा आकार 
५.९०मी. X ३.६०मी. एवढा आह.े 

            तरी भाग .२४ मधील कै.भागुजी गोलांडे उ ानातील मुतारी तसेच ीधरनगर 
उ ानातील वॉचमन ाटर शेजारील ऑ फसची आिण गोडाउनची खोली हटिवणेबाबतचे 

तावास  मा यता देणेत आली. 

ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
ठराव . ६७            िवषय . ३   
द. २१/११/२०१३             िवभाग : िव ुत िवभाग ब भाग 

सुचक : मा. शदे िशतल उफ िवजय गोरख       अनुमोदक : मा. चचवडेपाटील आि नी गजानन 
संदभ  : .ब /िव/3/कािव/२३९/२०१३, द.१३/११/२०१३ चे प .  
 मा. भाग अिधकारी यांनी  िशफारस केले माण े 

ब भागातील मनपा भवन उप िवभागातील िविवध प रसरातील िविवध काय मांसाठी 
वा षक प दतीने ता पुरती विन ेपण, काश व जनरेटरची व था करणसे  र म  पये  
९९९९९०/-  अ री  र म  पये  नऊ  लाख  न ा णव  हजार  नऊशे न वद पये फ   चे  
पुवगणनप कास  व  या  माणे  काम  कर यास  मा यता देणेत आली. 

 

ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
 

ठराव . ६८            िवषय . ४   
द. २१/११/२०१३         िवभाग : थाप य िवभाग ब भाग 

सुचक : मा. शदे िशतल उफ िवजय गोरख                           अनुमोदक : मा. शे ी साद  
संदभ  : .ब / था/२/कािव/११५/२०१३, द.१३/११/२०१३ चे प .  
 मा. भाग अिधकारी यांनी  िशफारस केले माण े 

पपरी चचवड महानगरपािलका अंतगत ब भाग कायालय े ाचा समावेश होतो. 
सदर भागाम ये भाग . २४ ( भागाचे नावः- ा. रामकृ ण मोरे े ागृह ) चा समावेश 
होतो. सदर भागाम ये काळेवाडी फाटा ते दे आळंदी र यापयतचा बी. आर. टी.एस.कॉरीडॉर 
JNNURM  अंतगत िवकसीत कर याचे काम म.न.पा कडील बी. आर. टी.एस. िवभागा कडुन 
घेणेत आले आह.े या म ये पवना नदी ते मुंबई-पुणे लोहमाग व महामाग ओलांड यासाठी 
उ ानपुल बांधणेचे काम चालु आह.े सदर उ ानपुल कामाम ये चचवड लकरोड येथे यशोपुरम् 
सोसायटी समोर म.न.पा चे दोन फायबर चे वाचनालय आह.ेसदरचे वाचनालय र याम ये 
पुलाचे कामासाठी बाधीत होत असले बाबत बी. आर. टी.एस. िवभागाने . था/ बी. आर. 
टी.एस./२८४/२०१३, द.०९/१०/२०१३ अ वये कळिवले आह.े तरी पुलाचे कामासाठी बािधत 
होणारे वाचनालय काढणे आव यक आह.े सदरचे तावास मा यता देणेत आली.   

 
ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
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ठराव . ६९           िवषय . ५   
द. २१/११/२०१३         िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

सुचक : मा. कदम कैलास महादेव                अनुमोदक: मा. मंचरकर िगता सुिशल 
संदभ  : मा. कदम कैलास महादेव यांचे  द. २१/११/२०१३ रोजीचे प .   
  मा.सद यांनी िशफारस केले माण.े 

भत व मुतारी बांधणेबाबत, कायवाहीबाबत. 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळयामागे मनपाची  भत अधवट असुन ती तोडलेली आह.े यांनी 
ती  भत तोडलेली आहे यां यावर कायवाही करावी. तसेच अधवट असलेली भत पुण मैदानाला 
बांधणेस व पुव ची जी मुतारी होती  ती याच ठकाणी बांधणसे मा यता देणेत आली. 

 

ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 

ठराव . ७०           िवषय . ६   
द. २१/११/२०१३         िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

सुचक : मा. ठाकरे मंदा कनी अजुन       अनुमोदक : मा. मासुळकर समीर मोरे र 
संदभ  : मा. ठाकरे मंदा कनी अजुन यांचे  द. २१/११/२०१३ रोजीचे प .   
  मा.सद यांनी िशफारस केले माण.े 

 मासुळकर कॉलनी येथे आर ण .७७ व आर ण . ७९ बेघरांसाठी घरे यासाठी 
आरि त आह.े सदर जागा  मनपा या ता यात आहे व या ठकाणी बाहेरील लोक वत: या 
उपयोगासाठी वापर करतात तसेच या ठकाणी ॅ प माल टाकतात. यामुळे तेथे दुगधी िनमाण 
झाली आह.े तरी कृपया आप या ता यात असले या जागेवर आपण ताबा फलक लावावा. व 
तसेच बाहेरील लोक अित मण क  नये हणून यास तारेचे कंुपण लवकरात लवकर लावणसे 
मा यता देणेत आली. 

 

ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 

ठराव . ७१           िवषय . ७   
द. २१/११/२०१३         ि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. २१/११/२०१३ रोजीचे प .   
  मा.सद यांनी िशफारस केले माण.े 

मासुळकर कॉलनी येथ े   िस दाथ संघाची गेले १५ वषापूव  थापना झाली आह.े  या 
संघासाठी समाज मं दराची उभारणी सामािजक कामासाठी करावी हणून सतत मागणी होत 
आह.े आप या भागात आरि त जागेत सदर समाज मं दर बांध यात उभार यात यावे िह 
िवनंती.  सदर समाज मं दराचा ठराव २००७ साली आप या भागात एकदा कर यात आला 
होता. परंतू अजूनही या कामाला चालणा नाही. समाज मं दर बांध यास मा यता देणेत आली. 

ठराव सवानुमते मंजूर झाला. 
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ठराव . ७२           िवषय . ८   
द. २१/११/२०१३         िवभाग : स मा. सद यांचा िवषय 

सुचक : मा. तरस बाळासाहेब जयवंत       अनुमोदक : मा. मासुळकर समीर मोरे र 
संदभ  : मा. तरस बाळासाहेब जयवंत यांचे  द. २१/११/२०१३ रोजीचे प .   
  मा.सद यांनी िशफारस केले माण.े 

  कवळे येथील  िविवध चौकास व र याना नांवे दे याबाबत 

 िभमाशंकरनगर मधील पाचही र यांना  “िभमाशंकरनगर कॉलनी नं.१ ते ५” असे पाच फलक 

या ठकाणी लाव यात याव.े 
 कवळे गावठाणमधील गावठाण ते बापदेव मं दर हया र यास “ ी बापदेव महाराज पालखी 

माग” तसेच मं दरासमोर ामदैवत “ ी बापदेव महाराज देव थान  कवळे” असा नामफलक 

लाव यात यावा. 
  िवकासनगरमधील पुव चा आसाराम बापू चौक हा फलक काढून या ठकाणी “जगतगु  ी. संत 

तुकाराम महाराज चौक” असा नामफलक लाव यात यावा. 

 ए स ेस हायवे उ ाणपुला नजीक या चौकास ामदैवत “ ी बापदेव महाराज चौक” असा फलक 

लावावा. 
 कवळे भागातील १. ी बापदेवनगर, २. ीनगर, ३.उ मनगर, ४. कोतवालनगर, ५.    

भारतर  हौ. सोसायटी, ६. वग य   िभमराव रामभाऊ तरस नगर (MB camp ऐवजी ) असे 

नामफलक िविवध नगरानंा लाव यास मा यता देणेत आली.  

ठराव सवानुमते मंजूर झाला 

वरील माणे सभेचे कामकाज होऊन मा. अ य ा मा. पवार यमुनाताई रमणनाना यांनी सव 
उपि थतांचे आभार मानून सभा संप याचे जाहीर केल.े 

             सही/- 
      [ पवार यमुनाताई रमणनाना ]                                                                             

अ य ा 
 ब भाग सिमती, चचवड 

ित,  
सव संबंिधत  

 
 
 
 

. एएमसी/ब २/कािव/३१८ /२०१३, द. २७/११/२०१३. 


